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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

โครงการการสํารวจราคาขายปลีกบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นในประเทศไทยมุ่งเน้นสํารวจราคาตลาดของบุหรี่ 
ซิกาแรตท่ีผลติในประเทศ บุหร่ีซิกาแรตที่นําเข้าจากต่างประเทศ และยาเส้น เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมา เป็นฐานข้อมลู
ในการวิเคราะห์และประเมินผล TaXSiM Model เพ่ือความแม่นยําและถูกตอ้งในการใช ้TaXSiM Model วิเคราะห์
ผลกระทบจากการปรับข้ึนอตัราภาษสีรรพสามิตยาสูบ ซึ่งโครงการการสํารวจราคาฯ มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือทราบขอ้มูล
ราคาขายปลีกจริงของบุหร่ีซกิาแรตและยาเส้นที่จําหน่ายในประเทศไทยหลังจากการปรับเพ่ิมอตัราภาษียาสูบประเภท
บุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นเพ่ือนํามาประกอบการประเมินผล TaXSiM Model และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนใน 
การวิเคราะห์และปรับปรุงอัตราภาษียาสูบโดยการใช้ TaXSiM Model  
 

โครงการการสํารวจราคาขายปลีกบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นในประเทศไทยได้มีวิธีการสํารวจราคาบุหร่ี 
ซิกาแรตและยาเส้น แบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่ (1) จัดส่งแบบสอบถามราคาบุหรี่ซิกาแรตไปยังร้านค้าขายปลีกและร้านคา้
ขายส่ง จํานวน 6 แห่ง (2) สมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษียาสูบของกรมสรรพสามติเพ่ือขอความรู้ความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับข้อมูลของย่ีหอ้บุหรี่ซกิาแรตและยาเส้น จํานวน 3 ท่าน และ (3) ลงพ้ืนที่สํารวจราคาบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้น
ในจังหวัดที่มข้ีอมลูความเห็นว่ามีการจําหน่ายบุหรี่ย่ีห้ออืน่ๆ ที่ไม่เป็นทีนิ่ยมและขายเฉพาะพ้ืนที่น้ันๆ โดยเลอืกพ้ืนท่ี 
ท่ีลงสํารวจตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษียาสูบแนะนํา จํานวน 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง (กรุงเทพฯ และปทุมธานี)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อดุรธานี และหนองคาย) ภาคใต้ (สงขลา) ภาคตะวันออก (ระยอง) และ ภาคเหนือ (เพชรบูรณ์) 

 

ผลจากการสํารวจราคาขายปลีกยาสูบ สรุปได้ ดังน้ี 
 
(1) หลังการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บุหรี่ซิกาแรตส่วนใหญ่ไดป้รับ

ราคาขายปลีกขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าการคาดการณ์ราคาขายปลีกบุหร่ีซิกาแรตของ TaXSIM Model อย่างไรก็ดี มีเพียง
บางย่ีห้อที่ปรับราคาขายปลีกต่ํากว่าการคาดการณ์ราคาขายปลีกซิกาแรตของ TaXSIM Model หรือยังคงราคาขายปลีก
เท่าเดิมก่อนปรับอตัราภาษีสรรพสามิตยาสบู ซึ่งการปรับขึ้นราคาขายปลีกทีต่่ํากว่าการคาดการณ์ของ TaXSIM Model 
เป็นผลจากผู้ผลิตผลักภาระไปยังปัจจัยในการผลิตอื่นๆ อาทิ การลดค่าจ้างแรงงาน หรือลดราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ 
เป็นต้น แทนทีจ่ะผลักภาระไปให้ผู้บรโิภค เพ่ือใหส้ินค้าตนเองยังสามารถแข่งขันในตลาดได ้

 
(2) การปรับข้ึนอตัราภาษียาเส้นไม่ไดม้ีผลกระทบตอ่ราคาขายปลีกยาเส้น เน่ืองจากการปรับข้ึนอตัราภาษียา

เส้นปรับข้ึนเฉพาะยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศ แต่พันธุ์พ้ืนเมอืงยังคงได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษียาเส้น ดังน้ัน เมือ่มี
การปรับขึ้นภาษียาเส้น ยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศคงราคาขายปลีกเท่าเดิมเพ่ือใหส้ามารถแข่งขันกับพันธุ์พ้ืนเมืองที่ไมม่ี



ต้นทุนทีสู่งข้ึนโดยผูผ้ลติเป็นผูร้ับภาระภาษีเอง อย่างไรก็ดี ผลกระทบที่เกิดข้ึนหลังการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตยาสูบ
กับสินค้ายาเส้นทั้ง 2 พันธ์ุ กล่าวคือ การลดปริมาณนํ้าหนักยาเส้นตอ่ซองลงจากเดิมจะมีนํ้าหนัก 20 กรัมตอ่ซอง เหลือ
เพียง 15 กรัมตอ่ซองในปัจจุบัน 

 

 
คณะวิจัยได้มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดังน้ี 

 

(1) ภาพรวม ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบในการสํารวจราคาบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นเป็นประจําอย่างตอ่เน่ือง 
อย่างน้อยปีละครั้งหรือเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากปจัจุบันไม่มีประกาศกรมสรรพสามิตในการกําหนดราคายาสูบ
ในประเทศ ดังน้ัน การลงพื้นที่สํารวจราคาจากร้านค้าต่างๆ จะทําให้สามารถติดตามราคาแท้จริงของสินค้าดังกล่าวได้
ซึ่งจะมีผลเกี่ยวข้องกับอตัราเงินเฟ้อของสินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งคณะวิจัยเห็นว่ากรมสรรพสามติที่เป็นหน่วยงาน
กํากับและดแูลด้านการผลิตและจําหน่ายยาสูบสามารถดําเนินการได้ โดย (1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ดําเนินการเอง หรอื 
(2) จัดจ้างหน่วยงานภายนอกสํารวจแทน นอกจากน้ี การสํารวจราคาที่แท้จริงของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์กับกรมสรรพสามิตในการนํามาใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปรับปรุงภาษีสรรพสามติยาสูบในอนาคตได้ 
เช่น เมือ่พิจารณานําราคาขายปลีกแนะนํา (Suggested Retail Price) มาเป็นฐานในการคํานวณภาษีสรรพสามติ 
 

(2) บุหร่ีซิกาแรต ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนมาใช้ราคาขายปลีกแนะนาํ (Suggested Retail Price)  
เป็นฐานในการคํานวณภาษี เห็นว่า สามารถใช้อตัราเฉลี่ยของภาระภาษีสรรพสามิตตอ่ราคาขายปลีกมาเป็นเกณฑ์
อตัราภาษีในการคํานวณได้ 
 

(3) ยาเส้น อัตราภาษีสรรพสามิตยาเส้นยังมีความแตกต่างและช่องว่างมากระหว่างพันธุ์ต่างประเทศ 
และพันธุ์พ้ืนเมืองที่ไดร้ับการยกเว้นการจัดเก็บภาษี ดังน้ัน จึงเห็นว่าหากมีการพิจารณาปรับข้ึนอตัราภาษีสรรพสามิต     
ยาเส้นในอนาคตควรจัดเก็บภาษีสรรพสามติยาเส้นพันธุ์พ้ืนเมืองเท่ากับยาเส้นทั่วไปดว้ย 
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของเร่ือง  
 

ตามทีก่ระทรวงการคลังร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการบรโิภคยาสูบ (ศจย.) และองค์การอนามัย
โลก (World Health Organization: WHO) จัดทํา TaXSiM Model เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืในการคํานวณผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงอตัราหรือโครงสร้างภาษียาสูบ ผลกระทบตอ่รายได้รฐับาล และผลกระทบตอ่พฤติกรรมการบริโภคยาสบู
แต่ละประเภท เพ่ือนํามาใชใ้นการออกแบบนโยบายภาษยีาสูบให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึ่งตัวแปรหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในการใช้คํานวณ TaXSiM Model คือ ราคาขายปลีกบุหรีซ่กิาแรตและยาเส้น เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนอตัราภาษ ี
ย่อมส่งผลให้ราคาขายปลีกของบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นเปลีย่นแปลงตามไปด้วย และราคาที่เปลีย่นแปลงย่อมส่งผลตอ่ 
การบรโิภคให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกนั  

 

เมื่อวันที่ 22 สงิหาคม 2555 กระทรวงการคลังประกาศปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหรีซ่กิาแรตและยาเส้นซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและลดการบริโภคยาสูบที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน  
โดยเป็นการปรับขึ้นอตัราจัดเก็บภาษีตามมลูค่าของบุหรีซ่กิาแรตจากเดมิเก็บร้อยละ 85 และไม่มีการเก็บตามปริมาณ 
เป็นการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ 87 หรอืตามปริมาณ 1 บาทต่อกรัม โดยอัตราใดใหจํ้านวนภาษีสูงกว่าให้จัดเก็บภาษี  
ในอตัราน้ัน เพ่ือแก้ปัญหาบุหร่ีซิกาแรตราคาถูกเข้ามาตีตลาดในประเทศและปัญหาผู้ประกอบการแสดงมูลค่าตน้ทุน
บุหรี่ซิกาแรตต่าํกว่าราคาที่เป็นจริง  
 

สําหรับบุหรี่ซิกาแรตที่นําเข้าจากต่างประเทศได้มีประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองยกเลิกประกาศ 
กรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดราคายาสูบที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2555 ประกาศน้ีใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 
พฤษภาคม 2555 ซึ่งประกาศดังกลา่วทําให้ไม่ทราบราคาขายปลีกของผูร้ับอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรีซ่กิาแรตท่ีนําเข้ามา
ขายในราชอาณาจักร และปัจจุบันยังไม่มีประกาศราคาขายปลีกของผู้รับอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซกิาแรตที่นําเข้ามา
ขายในราชอาณาจักรฉบับใหม่ รวมทั้งไม่มีการประกาศราคาขายปลีกยาเส้น 
 

ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นทีจ่ะทําการสํารวจราคาตลาดของบุหรี่ซิกาแรตทีผ่ลติในประเทศ บุหรีซ่ิกาแรต 
ท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศ และยาเส้น เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมลูในการวิเคราะห์และประเมินผล TaXSIM 
Model เพ่ือความแม่นยําและถูกต้องในการใช้ TaXSIM Model วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับข้ึนอัตราภาษี
สรรพสามติยาสูบตอ่ไป 
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1.2 คําถามการวิจัย  
 

ราคาขายปลีกจริงของบุหรี่ซกิาแรตและยาเส้นที่จําหน่ายในประเทศไทยเป็นอย่างไร เมือ่เปรียบเทียบกับ
ภาระภาษีที่เพ่ิมข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปตามการวิเคราะห์ของ TaXSIM Model หรือไม่ 
 

1.3  วัตถปุระสงคข์องการวิจัย 
 

1. เพ่ือทราบข้อมลูราคาขายปลีกจริงของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นที่จําหน่ายในประเทศไทยหลังจากการปรับ
เพ่ิมอตัราภาษียาสูบประเภทบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้น เพ่ือนํามาประกอบการประเมินผล TaXSIM Model 

2. เพ่ือใช้เป็นข้อมลูสนับสนุนในการวิเคราะห์และปรับปรุงอตัราภาษียาสูบโดยการใช้ TaXSIM Model 
ตอ่ไป 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย   
 

การศึกษาผลกระทบของการปรับข้ึนอตัราภาษีบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นตอ่ราคาขายปลกีที่แท้จริงของบุหรี่  
ซิกาแรตและยาเส้นที่จําหน่ายในประเทศไทย ซึ่งศึกษาท้ังราคาบุหรี่ซิกาแรตทีผ่ลติในประเทศ บุหร่ีซิกาแรตท่ีนําเข้า
จากต่างประเทศและยาเส้น โดยใช้ข้อมลูปฐมภูมิจากการสํารวจร้านค้าขายปลีก ร้านขายของชํา และรา้นสะดวกซือ้ทีม่ี
การจําหน่ายบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้น และข้อมลูทตุิยภูมิจากเอกสารที่เก่ียวข้อง อาทิ เอกสารงานวิจัยของศูนย์วิจัยและ
การจัดการความรู้เพ่ือควบคุมยาสูบ (ศจย.) เอกสารของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ เอกสารของกรมสรรพสามิต เอกสาร
ของโรงงานยาสูบ เป็นต้น 

การลงพื้นที่สํารวจราคาบุหรี่ สุ่มเลอืกร้านค้าในจังหวัดทีผู่้เชีย่วชาญด้านภาษียาสูบให้ความเห็นว่ามีการจําหน่าย
บุหรี่ย่ีห้ออื่นๆ ที่ไม่เป็นที่นิยมและขายเฉพาะพ้ืนที่น้ันๆ โดยจะเลอืกพ้ืนท่ีหรือจังหวัดในแตล่ะภาคตามที่ผู้เชี่ยวชาญฯ
แนะนํา1 เบ้ืองตน้จังหวัดที่จะลงสํารวจ ได้แก ่ภาคกลาง (จังหวัดกรุงเทพฯ ปทุมธานี และสมุทรสาคร) ภาคตะวันออก 

                                                 
1 จะเลือกจังหวัดที่ต้องลงภาคสนามหลังจากเก็บข้อมูลระยะที่ 1 เสร็จแล้ว 
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(จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย) ภาคใต ้(จังฟวัดสงขลา) และ
ภาคเหนือ (จังฟวัดเชียงราย) ในการสํารวจจะสุม่โดยการซื้อจากร้านค้าในพ้ืนที่ดังกล่าวประมาณ 3-4 ร้าน ร้านแรก  
ให้ซือ้บุหร่ีทุกยีห้่อท่ีมีในร้านน้ัน สําหรับร้านถัดไปใหซ้ือ้บุหรี่ไม่ซ้ําย่ีหอ้เดมิในร้านกอ่นหน้าน้ัน จนกว่าจะพบว่าไม่มี  
บุหรี่ย่ีห้ออื่นๆ แล้ว   
  

1.5  ข้อมูลในการวิจัย 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ 

 1.1 ข้อมูลการจําหน่ายและราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต (ในแต่ละจังหวัด) จากร้านค้าปลีก และร้านค้า
สะดวกซือ้ อาทิ ร้าน เวเวน อี เลเวน (7 – 11) แฟมิลี่มารท์ เทสโก โลตสั และบ๊ิกซี ซปุเปอร์เซนเตอร์ เป็นต้น 

 1.2 ขอ้มูลราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตย่ีหอ้ที่ไม่เป็นที่นิยมหรือยี่หอ้ทีม่ีขายเฉพาะพ้ืนทีใ่ดพ้ืนทีห่น่ึง 
และยาเส้นจากร้านขายปลีกขนาดเล็กและร้านขายของชาํ (จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และจากพ้ืนที่ที่มีปริมาณ 
การปลูกยาสูบและปริมาณการผลิตหรอืรับซือ้สูงทีสุ่ด)   
 

2. ข้อมูลทตุิยภูมิ 
 2.1 ข้อมูลปรมิาณการบริโภคบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นรายจังหวัดได้จากรายงานสถานการณ์การบริโภค
ยาสูบรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2554  

2.2 ขอ้มูลราคาบุหรี่ซิกาแรตจากประกาศกรมสรรพสามติ เร่ือง การกําหนดราคายาสูบที่ผลติในประเทศ 
พ.ศ. 2555 และการกําหนดราคายาสูบที่นําเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2553 
 2.3 ขอ้มูลย่ีหอ้บุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นที่จดทะเบียนจําหน่ายกับกรมสรรพสามิต 

2.4 จํานวนผูผ้ลิตยาเส้นและร้านค้าที่จําหน่ายบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นในแตล่ะจังหวัดจาก 
กรมสรรพสามติ 

2.5 ขอ้มูลปริมาณยาเส้นที่ผลติและจําหน่ายจากโรงงานที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสรรพสามติ 
 

1.6  สมมติฐานของการวิจัย 
 

ราคาขายปลีกจริงของบุหรี่ซกิาแรตและยาเส้น มีการปรับข้ึนราคาตามจํานวนภาษียาสูบท่ีปรับข้ึน 
 

1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
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1. ใช้ประเมินผลและปรับปรุง TaXSIM Model ให้มีความแม่นยําต่อการวิเคราะห์ ตลอดจนการปรับอตัรา
ภาษียาสูบ 

2. มฐีานข้อมูลราคาขายปลีกบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นที่แทจ้ริงเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์การปรับ
ข้ึนอตัราภาษียาสูบตอ่ไป 
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บทที ่2 
ภาพรวมภาษีสรรพสามิตยาสูบและยาเสน้ในประเทศไทย 

 

2.1  ประวัติความเป็นมาของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ 
 

ยาสูบเร่ิมมีการจัดเก็บเป็นภาษีในสมัยรชักาลที่ 3 ภาษียาสูบจัดเป็นภาษีผูกขาด ขึ้นกับกรมพระคลังในขวา 
พิกัดอตัราทีร่ัฐกําหนดให้เจ้าภาษีเรียกเก็บจากราษฎรพันหลุม2 ตอ่ 1 บาท  
 

ปี พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ยกเลิกพิกัดเดมิและให้เปลี่ยนเป็นเก็บค่าที่  
ไร่ละสลึงเฟ้ือง (37 สตางค์คร่ึง) และถ้าปลูกยาสูบไม่ถึง 10 หลุมก็มิให้เรียกเก็บภาษี  
 

ต่อมาป ีพ.ศ. 2435 ได้มกีารเปลี่ยนแปลงการจดัเก็บภาษอีากร พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
ใหต้ั้งกรมสรรพากรนอก ทําหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษียาสบู กรมน้ีอยูใ่ต้บังคับบัญชาของกระทรวงพระคลงัมหาสมบัต ิและ
ออกพระราชบัญญัติพิกัดภาษภีายใน ร.ศ. 111 ขึ้น เน่ืองจากวิธีการเก็บภาษีแบบเก่าไมเ่หมาะสมกับสภาวะแวดลอ้มที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงเก็บอตัราเดมิคือไรล่ะสลึงเฟ้ือง แตใ่ห้เก็บค่าภาษีผ่านด่านเพ่ิมขึ้นมาอีกรอ้ยละ 10  
 

ต่อมาปี พ.ศ. 2442 รฐับาลได้ตราพระราชบัญญตัิการเก็บภาษี ร.ศ. 119 ระบุให้ยกเลกิภาษียาสูบค่าที่  
แล้วจัดเก็บภาษีผ่านด่านเพียงอย่างเดียว โดยพิกัดอตัราใหเ้ปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแตล่ะพ้ืนทีแ่ต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10  
 

ปี พ.ศ. 2481 หลังเปล่ียนแปลงการปกครอง กระทรวงการคลังมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีอากรครั้งใหญ ่ 
โดยได้มีการยกเลิกพระราชบัญญตัิการจัดเกบ็ภาษี ร.ศ. 119 และได้ตราพระราชบัญญัตยิาสูบ พ.ศ. 2481 ข้ึนมาใช้
แทน เมื่อวันที ่23 มีนาคม 2481 กฎหมายฉบับน้ีนอกจากกําหนดอํานาจในการจัดเก็บภาษียาสูบแล้ว ยังกําหนด
ผู้เก่ียวข้องในการผลิต การประกอบอตุสาหกรรมยาสูบ และการจําหน่ายยาสูบทุกชนิดตอ้งปฏิบัตติามกฎหมายยาสูบ 
ตั้งแต่การกําหนดและการอนุญาตผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ การบ่นใบยา การขนใบยา และการจําหน่ายใบยาสูบใน 
ทุกข้ันตอน  
 

ปี พ.ศ. 2486 รัฐบาลออกพระราชบัญญัตยิาสูบฉบับใหม ่ประกาศให้อตุสาหกรรมบุหร่ีซิกาแรตเป็นกิจการ
ผูกขาดโดยรัฐ การผลติและนําเข้าผลิตภัณฑย์าสูบทุกชนิดรวมถึงบุหรี่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารดําเนินงานของโรงงานยาสูบ 
แต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นยาสูบพันธ์พ้ืนเมือง ภายหลังมีการแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายยาสูบอกีหลายฉบับ  
 

                                                 
2 หลุมที่ใช้สําหรับปลูกต้นยาสูบ 



6 

 

จนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตยิาสูบ พ.ศ. 2509 เมือ่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2509 และได้ใช้มา
จนถึงปัจจุบัน  

 

 
2.2  โครงสร้างภาษีสรรพสามิตยาสูบ 
 

พระราชบัญญตัิยาสูบ พ.ศ. 2509 มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งการปรับเพ่ิมอตัราภาษี3 จนมาเป็น
โครงสร้างภาษีปัจจุบัน ดังน้ี  

 

(1) ประเภทยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีตอ้งเสียภาษีหลักๆ ม ี6 ประเภท ไดแ้ก่ ยาเสน้ บุหรี่ซิกาแรต  บุหร่ี
ซิการ์ บุหรีอ่ื่น ยาเส้นปรุง และยาเค้ียว4 

 

(2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ประกอบด้วยผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสูบในประเทศและผู้นําเข้า ได้แก่ โรงงาน
ยาสูบ ผู้ประกอบการยาเส้น และผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ อย่างไรก็ด ีเน่ืองจากภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อม 
ดังน้ัน ผู้เสียภาษีจึงสามารถผลักภาระภาษีทัง้หมดใหแ้ก่ผู้บริโภคโดยบวกภาระภาษีเข้าไปในราคาขายได้ทั้งจํานวน  

 

(3) อัตราภาษี ใชอ้ตัราผสมแบบสองเลือกหน่ึง กล่าวคือ ใช้อตัราภาษีตามมูลค่า (Ad Valorem) คิดเป็น 
ร้อยละของราคา หรืออตัราภาษีตามปริมาณ (Specific) คิดเป็นจํานวนเงินตามสภาพหรือลักษณะของยาสูบ สําหรับ
การท่ีจะเลือกใช้อตัราแบบใดขึ้นกับมูลค่าภาษีท่ีคํานวณไดว้่า อย่างใดมีมลูค่าเป็นตัวเงินมากกว่าจะจัดเก็บในอตัราน้ัน 

 

                                                 
3 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 แก้ไขล่าสุดปี พ.ศ. 2555 
4 ยาเส้น หมายถึง ใบยาหรือยาอัดซ่ึงได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว  
ยาสูบ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุงและให้รวมตลอดถึงยาเค้ียวด้วย  
บุหรี่ซิกาแรต หมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้ง หรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งม้วนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทาํขึ้นใช้
แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด  
บุหรี่ซิการ์ หมายถึง ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งม้วนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด  
บุหรี่อ่ืน หมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้นปรุงแต่ง ซ่ึงม้วนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบระกา ใบจาก หรือวัตถุอ่ืนที่มิใช่กระดาษ หรือ
วัตถุที่ทําข้ึนใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบยาแห้งหรือยาอัด  
ยาเส้นปรุง หมายถึง ใบยาซ่ึงมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพ้ืนเมืองหรือยาอัด ซ่ึงได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ํา  
ยาเคี้ยว หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากยาแห้งพันธุ์ยาสูบพ้ืนเมือง ซ่ึงได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอ่ืนนอกจากน้ําเพ่ืออม
หรือเค้ียว 
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กฎหมายปัจจุบันกําหนดอตัราเพดานภาษีสรรพสามติยาสูบตามมลูค่าทีร่้อยละ 90 และอัตราตามปรมิาณ  
3 บาทต่อกรัม ซึ่งอัตราที่บังคับใช้ต่ํากว่าอัตราเพดานที่กําหนด โดยอตัราภาษีสรรพสามิตยาสูบท่ีบังคับใช้ในปัจจุบันได้มี
การปรับข้ึนเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 สรุปอัตราได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ (มีผลบงัคับใช้ต้ังแต่วนัที่ 22 สิงหาคม 2555) 
 

ประเภท 

อัตราภาษี 
อัตราเพดานตามกฎหมาย อัตราปัจจุบัน 

ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หนว่ย หนว่ยละบาท หน่วย หนว่ยละบาท

ยาเส้น 90 บาท/กรัม 3.00 10 บาท/กรัม 0.01 
บุหรี่ซิกาแรต 90 บาท/กรัม 3.00 87 บาท/กรัม 1.00 
ซิการ์ 90 บาท/กรัม 3.00 20 บาท/กรัม 1.00 
บุหรี่อื่น 90 บาท/กรัม 3.00 10 บาท/กรัม 0.10 
ยาเส้นปรุง 90 บาท/กรัม 3.00 20 บาท/กรัม 1.00 
ยาเค้ียว 90 บาท/กรัม 3.00 10 บาท/กรัม 0.10 

 
(4) ฐานภาษี สําหรับราคาที่ใช้ในการคํานวณอตัราตามมลูค่า กรณีเป็นยาสูบท่ีผลติในประเทศให้ใช้ราคา 

หน้าโรงอตุสาหกรรม แตถ้่าเป็นยาสูบนําเข้าให้ใชร้าคา C.I.F. (Cost Insurance and Freight) บวกด้วยอากรขาเขา้ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสินค้ายาสูบนําเข้าจากประเทศอาเซียนได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกรอบความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA)  

 

(5) วิธีการคํานวณภาษี  
1) ในกรณีใชอ้ตัราตามมูลค่า ใชวิ้ธีคิดแบบภาษีรวมใน (Inclusive tax rate) โดยคํานวณฐานภาษี    

จากราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตแล้ว ส่งผลให้มูลค่าภาษีสรรพสามิตเมือ่เทียบกับราคาหน้าโรงอตุสาหกรรมหรอืราคา 
C.I.F. หลังรวมอากรขาเข้า สูงกว่าอัตราที่ปรากฏตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น อัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามมูลค่าร้อยละ 
85 เท่ากับมูลค่าภาษีสรรพสามิตรอ้ยละ 567 ของราคาหน้าโรงอตุสาหกรรม หรอืราคา C.I.F. หลังรวมอากรขาเข้า ดัง
ตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

สูตรคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหรี่ที่ผลติในประเทศ 
ภาษีที่ตอ้งชําระ = (ราคาหน้าโรงอุตสาหกรรม + ภาษีท่ีต้องชําระ) x อตัราภาษี        หรือ 
 
ภาษีที่ตอ้งชําระ = ราคาหน้าโรงอุตสาหกรรม x      อตัราภาษี 

          (1 - อตัราภาษี) 
 

 ดังน้ัน บุหรี่ทีม่รีาคาหน้าโรงอตุสาหกรรม 10 บาทต่อซอง มีภาระภาษีสรรพสามิต ดังน้ี 
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ภาษีที่ตอ้งชําระ =   10 x     0.85 

  (1 - 0.85) 
=    10 x 5.67 
=    56.67 บาทตอ่ซอง  

  สําหรับสูตรคํานวณภาษีสรรพสามิตบุหรี่นําเข้าก็ให้ใชส้ตูรเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนจากราคา 
หน้าโรงอตุสาหกรรมเป็นราคา C.I.F. ที่รวมอากรขาเข้าแล้ว 

2) กรณีใช้อตัราตามปริมาณ คํานวณโดยนําอัตราภาษีคูณด้วยปริมาณยาสูบที่ตอ้งเสียภาษี เช่น ยาเส้น 
20 กรัม อตัราภาษีเป็น 0.01 บาท ต่อ 10 กรัม หมายความว่า ภาระภาษีตามปริมาณที่คํานวณได้เป็น 0.01 x 2 = 0.02 
บาท 
 

2.3 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ 
 

2.3.1 บุหรีซิ่กาแรต 
      ตั้งแต่มีการกําหนดพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ได้มีการแก้ไขปรับเพ่ิมอตัราภาษีสรรพสามิต

ยาสูบโดยเฉพาะบุหรี่ซิกาแรตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลการปรับเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต 
ตั้งแต่ปี 2535 – 2556 ดังมรีายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2.2 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตและรายได้ภาษีสรรพสามิตยาสูบ ต้ังแต่ปี 2535 – 2556  

ปี พ.ศ. 
(ปีงบประมาณ) 

อัตราภาษี
สรรพสามิต 
บุหร่ีซกิาแรต 

(ร้อยละ) 

รายได้ภาษีสรรพสามิต
ยาสูบ 

(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 
ปรับอัตราภาษีฯ ขึ้นในเดือน 

(ปีงบประมาณ) 

2535 55 15,438 ม.ค. 2535 
2536 55 15,345  
2537 60 20,002 ธ.ค. 2536 
2538 62 20,717 ม.ค. 2538 
2539 62 24,057  
2540 68 29,816 ต.ค. 2539 
2541 70 28,560 ต.ค. 2540 
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ปี พ.ศ. 
(ปีงบประมาณ) 

อัตราภาษี
สรรพสามิต 
บุหร่ีซกิาแรต 

(ร้อยละ) 

รายได้ภาษีสรรพสามิต
ยาสูบ 

(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 
ปรับอัตราภาษีฯ ขึ้นในเดือน 

(ปีงบประมาณ) 

2542 70 26,655  
2543 71.5 28,134 ต.ค. 2542 
2544 75 32,310 มี.ค. 2544 
2545 75 31,697  
2546 75 33,289  
2547 75 36,325  
2548 75 38,193  
2549 79 35,651 ธ.ค. 2548 
2550 80 41,824 ส.ค. 2550 
2551 80 41,832  
2552 85 43,936 พ.ค. 2552 
2553 85 53,368  
2554 85 57,196  
2555 87 59,915 ส.ค. 2555 
2556 87 67,893  

ท่ีมา ข้อมูลอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตจากกรมสรรพสามิต และรายได้ภาษีสรรพสามิตยาสูบจาก 
       สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

ข้อมูลจากตารางท่ี 2.2 และแผนภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการปรับข้ึนอัตราภาษีสรรพสามิต
บุหรี่ซิกาแรตรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ิมข้ึนตามลําดับด้วย   
 

แผนภาพที่ 2.1 อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเทียบกับรายได้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ 
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ที่มา ข้อมูลอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตจากกรมสรรพสามิต และรายได้ภาษีสรรพสามิตยาสูบจาก 
 สํานักนโยบายการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สําหรับแผนภาพที่ 2.2 เป็นการแสดงผลเปรยีบเทียบระหว่างอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตกับ
ปริมาณบุหรี่ซกิารแรตท่ีเสียภาษีสรรพสามติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปริมาณบุหร่ีซิกาแรตท่ีเสียภาษีสรรพสามิตลดลงเมือ่มี
การปรับข้ึนอตัราภาษีสรรพสามิตบุหรีซ่ิกาแรต อย่างไรก็ดปีริมาณท่ีลดลงนั้นเป็นเพียงช่วงระยะแรกของการปรับข้ึน
อตัราภาษีสรรพสามิตเท่าน้ัน เมื่ออตัราภาษีดังกล่าวคงที่ได้ระยะเวลาหน่ึง (เกิน 2 ปี) ปริมาณบุหรี่ซกิาแรตท่ีเสียภาษีก็
เพ่ิมข้ึน ซึ่งหมายถึงปริมาณการจําหน่ายบุหรี่ซิกาแรตท่ีเพ่ิมข้ึน  
 

แผนภาพที่ 2.2 อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเทียบกับปริมาณบุหรี่ซิกาแรตที่เสียภาษีสรรพสามิต 
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อตัราภาษสีรรพสามติบุหรีซ่กิาแรต (รอ้ยละ) และรายไดก้ารจดัเกบ็ภาษี
สรรพสามติยาสูบ (ลา้นบาท)

รายได ้(ลา้นบาท)

68 70

ปีงบประมาณ 
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ที่มา  อตัราภาษีสรรพสามติจากกรมสรรพสามิต และปริมาณที่บุหรี่ซิกาแรตเสียภาษีจากสํานักนโยบายการคลัง  
       สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

2.3.2 ยาเส้น 
       สําหรับอตัราภาษีสรรพสามิตยาเส้นไมม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีตั้งแต่เริ่มใช้กฎหมายจนถึง 

เมื่อวันที่ 22 สงิหาคม 2555 ได้มีการปรับอตัราภาษีสรรพสามิตยาสูบ ซึง่อัตราภาษีสรรพสามิตยาเส้นได้เพ่ิมสูง 100 
เท่า ตามมูลค่า และ 10 เท่า ตามปริมาณจากอตัราเดิม ดังปรากฏตามตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบอตัรา 
ภาษีสรรพสามติยาเส้นในอดตีและปัจจุบัน ท้ังนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาเส้นดังกล่าวจัดเก็บเฉพาะยาเส้นพันธุ์
ต่างประเทศ สาํหรับพันธ์ุพ้ืนเมืองไดรั้บการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาเส้น ตลอดจนรายงานข้อมลูปริมาณ
และบริเวณการเพาะปลูก 
 
 
 
ตารางท่ี 2.3 การเปรียบเทียบอัตราภาษีสรรพสามิตยาเสน้ในอดีตและปัจจุบัน 
 

 ประเภท 
อัตราภาษี 

อัตราเพดานตามกฎหมาย อัตราจัดเก็บ 
ตามมูลค่า ตามปริมาณ ตามมูลค่า ตามปริมาณ 

2,171 

2,463 2,415 

1,951 
1,810 

1,826 
1,727 1,716 

1,904 
2,110 

2,187 
1,793 

1,958 
1,837 1,794 1,800 

2,038 2,167 

2,164 
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อตัราภาษสีรรพสามติบุหรีซ่กิาแรตและปรมิาณบุหรีซ่กิาแรตทีเ่สยีภาษ ี
(ลา้นซอง)

ปรมิาณทีเ่สยีภาษ ี(ลา้นซอง) อตัราภาษีปีงบประมาณ 
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ร้อยละ หน่วย หน่วยละบาท ร้อยละ หน่วย หน่วยละบาท
อดีต ยาเส้น 80 บาท/กรัม 0.60 0.1 บาท/สิบกรัม 0.01 

ปัจจุบัน ยาเส้น 90 บาท/กรัม 3.00 10 บาท/กรัม 0.01 
 

 ทั้งน้ี ขอ้มลูรายได้การจดัเก็บภาษีสรรพสามติยาเส้นปีงบประมาณ 2553 – 2556 ปรากฏตามตาราง
ท่ี 2.4 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณยาเส้นที่เสียภาษีสรรพสามิตลดลงจํานวนมากหลังการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิต 
ยาเส้น   เมือ่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2555 จากอตัราการจัดเก็บเดิมตามปริมาณ 0.01 ตอ่ 10 กรัมเป็นอตัราใหม่ที่ 0.01 
ตอ่กรัม ส่งผลให้ปริมาณยาเส้นท่ีเสียภาษีสรรพสามิตลดลงถึงร้อยละ 60 จากปี 2555 ทีม่ีปริมาณยาเสน้ 
ท่ีเสียภาษีสรรพสามิต 20.97 ล้านกิโลกรัม เหลือเพียง 8.396 ล้านกิโลกรมั ในปี 2556 อย่างไรก็ดี ปรมิาณยาเส้น 
ท่ีเสียภาษีลดลงแต่รายได้ภาษีสรรพสามติเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิมในปี 2555 จัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามติยาเส้นได ้20.97 
ล้านบาท เป็น 83.96 ล้านบาท ในปี 2556   

 
 การลดลงของปริมาณยาเส้นที่เสียภาษีสรรพสามิตสามารถตั้งขอ้สังเกตได้หลายประเดน็ ดังน้ี 
 1. การจําหน่ายยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศลดลงเม่ือมีการปรับข้ึนอตัราภาษีสรรพสามิตยาเส้น และ/

หรือผูสู้บยาเสน้เปลี่ยนพฤติกรรมการสูบไปสูบยาเส้นพันธุ์พ้ืนเมืองมากขึน้แทน ซึ่งยาเส้นพันธ์ุพ้ืนเมืองไม่ตอ้งเสียภาษี
สรรพสามติยาสูบเป็นสาเหตุทําให้ไม่มขี้อมลูปริมาณยาเสน้ที่เสียภาษีสรรพสามิต 

2. เน่ืองจากในอดตีการจําหน่ายแบบขายส่งทําโดยการขายถุงใหญแ่บบชั่งกิโลแล้วจึงนํามาแบ่งขาย 
เป็นซองเล็ก ซึง่ตอ้งเสยีภาษสีรรพสามิตตั้งแต่ขายถุงใหญ่จนมาแบ่งขายซองเล็กจึงส่งผลให้เกิดการเก็บภาษีสรรพสามิต 
ซ้ําซอ้น ตอ่มาเมื่อมีการปรับข้ึนอตัราภาษสีรรพสามติยาสูบกรมสรรพสามิตไดแ้ก้ปัญหาทางปฏิบัติเรือ่งความซ้ําซอ้น
ดังกล่าว โดยการออกประกาศให้ติดแสตมป์มูลค่าศูนย์บาทที่ถุงใหญ่ และคิดภาษีคร้ังเดียวเมื่อมีการแบ่งขาย  
ดังน้ัน อาจเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีทาํให้ปรมิาณยาเส้นที่เสียภาษสีรรพสามติลดลงในปี 2556 หลังประกาศใช้อตัราภาษี
สรรพสามติยาสูบใหม่ 
 

ตารางที่ 2.4 ข้อมูลการจัดเก็บภาษียาเส้น ปีงบประมาณ 2553 – 2556  
 

ปีงบประมาณ
 

ปริมาณยาเสน้ที่เสียภาษีสรรพสามิต
(ล้านกโิลกรัม) 

รายได้ภาษีสรรพสามิต     ยาเส้น 
(ล้านบาท) 

2553 22.95 22.95 
2554 22.62 22.62 
2555 20.97 20.97 
2556 8.40 83.96 
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ที่มา  กรมสรรพสามิต 
2.4 การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกยาสบู  
 

(1) บุหร่ีซิกาแรต 
 

  เมื่อปี 2509 กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดราคายาสูบท้ังที่ผลิต 
ในประเทศและนําเข้าเป็นครั้งแรก เพ่ือเป็นการกําหนดราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต ซึ่งคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง กําหนดราคายาสูบ ตั้งแต่ปี 2533 - 2555 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแสดงให้ 
เห็นว่า เมื่อมีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบมีผลต่อการกําหนดราคาบุหรี่ซิกาแรตทําให้ราคาประกาศบุหรี่ 
ซิกาแรตมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังปรากฏตามตารางที่ 2.5 แสดงอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 
กับราคายาสูบที่กําหนดโดยกรมสรรพสามิต อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตสําหรับบุหรี่ซิกาแรตบางย่ีห้อที่มีการออกประกาศ
ปรับลดราคากาํหนด ในขณะท่ีอตัราภาษสีรรพสามติยังคงเท่าเดมิ ไดแ้ก่ Marlboro L&M และ Break ซึ่งล้วนเป็นบุหร่ี 
ซิกาแรตที่นําเข้าท้ังสิ้น โดยข้อสันนิษฐาน คือ ผู้ประกอบการอาจมีการปรับปริมาณของบุหร่ีซิกาแรตหรือลดต้นทุน 
การผลิตเพ่ือไม่ให้ราคาขายปลีกสูงข้ึนจนไม่เป็นที่สนใจ  
 

ตอ่มาเมือ่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 กรมสรรพสามติออกประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ง ยกเลิกประกาศ    
กรมสรรพสามติ เร่ือง กําหนดราคายาสูบทีนํ่าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ดังน้ัน ปัจจุบันจึงไมม่ีการกําหนดราคา
ขายปลีกบุหรีซ่กิาแรตสําหรับบุหร่ีซิกาแรตนาํเข้า 
 

(2) ยาเสน้ 
 

กรมสรรพสามติมกีารกาํหนดราคาขายยาเสน้พันธุ์ต่างประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ด ีราคาขายปลีก 
ยาเส้นไม่ได้มผีลกระทบแตอ่ย่างใด เน่ืองจากอตัราภาษีสรรพสามติยาเสน้ใช้ในอตัราคงเดมิตลอด ตอ่มาในปี 2555  
ได้มกีารยกเลิกประกาศกรมสรรพสามติตามที่กล่าวถึงในขอ้ (1) ดังน้ัน การกําหนดราคาขายยาเส้นพันธ์ุต่างประเทศ 
จึงยกเลกิด้วยเช่นกัน 
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ตารางที่ 2.5 แสดงอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซกิาแรตกบัราคายาสบูที่กําหนดโดยกรมสรรพสามิต 

หน่วย: บาท 

อัตราภาษี(%) 55 60 62 68 70 71.5 75 79 79 80 85 

       ป ี(พ.ศ.) 

ยี่ห้อ 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

นําเข้า                       

Mild Seven 

(king Size) 

- 35 - - - - 45 - 51 57 - - 60 - 61 - - 88 - 90 

(Blue) 

95 

(Blue) 

- 

Marlboro - 35 - 35 - 41 47 - - 49 - - - - 56 - 78 70 - 83 80 - 

L&M - - - - - - - - 31 33 - - - - 39 40 59 54 - 60 58 - 

Break - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33 37 36 - 

ผลิตในประเทศ                      

กรุงทอง 33 13 - 13 15 15 16 20 24 27 28 28 30 30 - 31 36 - 38 - 55 - - 

กรุงทอง 90 15 - 15 17 17 18 22 26 29 31 30 35 35 - 36 42 - 45 - 58 - - 

พระจันทร ์33 8 - 8 9 9 9.5 12 14 17 18 18 20 20 - 21 24 - 26 - 37 - - 

เกล็ดทอง 33 8 - 8 9 9 9.5 12 14 17 18 18 20 20 - 21 24 - 26 - 37 - - 

รอยัลสแตนดาร์ด 15 - 15 17 17 18 22 26 29 31 30 35 35 - 36 42 - 45 - 58 - - 
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อัตราภาษี(%) 55 60 62 68 70 71.5 75 79 79 80 85 

       ป ี(พ.ศ.) 

ยี่ห้อ 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

90 

สามิต90 15 - 15 17 17 18 22 26 29 31 30 35 35 - 36 42 - 45 - 58 - - 

สายฝน90 15 - 15 17 17 18 22 26 29 31 30 35 35 - 36 42 - 45 - 58 - - 

SMS(แดง) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 - 33 

SMS(เขียว) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 - 33 

Shoot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 - - 

Wonder - - - - - - - - - - - 25 25 - 26 30 - 32 - 42 - - 
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บทที่ 3 
ทฤษฎีภาระภาษีสรรพสามิตและวิธกีารสํารวจราคา 

 

3.1 ทฤษฎีภาระภาษีสรรพสามิต5 
 

ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อม โดยการจัดเก็บภาษีจากสินค้าที่ผลิตหรือนําเข้าและบริโภคภายในประเทศ 
ซึ่งเก็บจากผู้ผลิตหรอืนําเข้า ไม่ได้เก็บจากผูบ้ริโภคโดยตรง แต่ผลสดุท้ายภาระภาษีสรรพสามิตจะตกแก่ผู้บริโภค 
เป็นส่วนมาก เพราะภาษีท่ีตอ้งเสียของผู้ประกอบการมีลกัษณะเป็นต้นทุนในการผลติอย่างหน่ึง ดังน้ัน เมื่อมีการเก็บ
ภาษีสรรพสามติ ราคาสินค้าจะต้องเพิ่มข้ึนเท่ากับจํานวนภาษีที่ตอ้งเสียหรือมากกว่า จึงถือได้ว่ามีการผลักภาระ 
หรือกระจายภาระภาษีไปในมูลค่าหรอืราคาสินค้า ซึ่งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสามารถจัดเก็บได้ 2 รูปแบบ ดังน้ี 

 

(1) อัตราตามสภาพ เป็นการจัดเก็บภาษีในจํานวนที่แน่นอนต่อหน่วยปริมาณที่กําหนด ดังน้ัน รายได้ภาษี
ทั้งหมดจึงข้ึนอยู่กับปริมาณการซื้อหรือขาย กล่าวคือ ภาษสีรรพสามติเป็นภาษีที่แทนภาษีผู้บริโภค หมายถึง ภาระ
ภาษีสุดท้ายตกอยู่ทีผู่้บริโภค ถึงแม้ว่าการจัดเก็บภาษีจะจัดเก็บท่ีผูผ้ลติแต่มีการผลักภาระไปยังสินค้าที่ผู้บรโิภคซือ้ 
เมื่อผู้บริโภคซือ้สินค้าจะต้องจ่ายภาษีเป็นจํานวน tu ต่อหน่วยที่ซื้อ ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่อุปสงค์ราคาของผู้บรโิภค     
ตอ่จํานวนภาษี ซึ่งจะไม่มีภาระภาษีที่ยอ้นกลับไปยังปัจจัยการผลติ เช่น แรงงาน เป็นต้น ท้ังน้ี ภาระภาษีสรรพสามติ
สามารถผลักไปยังผู้บริโภคโดยราคาสินค้าที่สูงข้ึน ดังแสดงในรูปภาพที่ 3.1 

 

แผนภาพที่ 3.1  แสดงผลกระทบของภาษีสรรพสามิตตามสภาพ 
 

                                                 
5 Warotai Kosolpisitkul, The Excise Tax in Thailand and Its Effects on Excisable Product Markets, Innsbruck, Austria, 
1998, p. 16-23 
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จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดเก็บภาษีตามสภาพทําให้ราคาผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น แต่ราคาผูผ้ลติ

ลดลง ปริมาณการบริโภคหลงัภาษีลดลงเม่ือเทียบกับตอนไม่เก็บภาษี และการเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตมากข้ึนจะทํา
ให้ระดับการบริโภคลดลงมากข้ึนเช่นกัน สิง่ที่ผู้กําหนดนโยบายควรทราบ คือ การกระจายภาระภาษีสรรพสามิต   
(Tax Incidence) ระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตเป็นอย่างไร 
 

การกระจายภาระภาษีสรรพสามิตกรณีจัดเก็บตามสภาพ  โดยทั่วไปเส้นอุปสงค์และอุปทานที่เป็นเส้นตรง
แสดงถึงความสัมพันธ์ของภาระภาษีท้ัง 2 ด้านของตลาด ในขณะท่ีภาระภาษีเกิดกับผู้บริโภค โดยการแบ่งภาระภาษี   
ที่เกิดข้ึนโดยผูจํ้าหน่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ หากอุปสงค์มีความยืดหยุ่นมากกว่า
อุปทานแล้ว ผู้ผลิตจะได้รับภาระภาษีมากกว่า และถ้าอุปทานมีความยืดหยุ่นมากกว่าอุปสงค์แล้ว ผู้บริโภคได้รับภาระ
ภาษีมากกว่า ดังน้ัน ด้านที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า (มีความไม่ยืดหยุ่นมากกว่า) ของตลาดต้องรับสัดสว่นของภาระภาษี
สูงกว่า 
 

(2) อัตราตามมูลค่า เหมือนกรณีอัตราภาษีสรรพสามิตตามสภาพ ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
โดยอตัราตามมลูค่าเป็นการเพ่ิมราคาผู้บริโภค แตร่าคาผู้จําหน่ายลดลง ดังแสดงในรูปภาพที่ 3.2  และระดับการบรโิภค
ลดลง เมื่อมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าในสินค้าและบริการ 
 

แผนภาพที่ 3.2   แสดงผลกระทบของภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า 
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การกระจายภาระภาษีสรรพสามิตกรณีอตัราตามมูลค่า  เช่นเดียวกับการพิจารณาการกระจายภาระ 
ภาษีของภาษีสรรพสามิตอตัราตามสภาพ การกระจายภาระภาษีสรรพสามิตอตัราตามมลูค่า กล่าวคอื ด้านที่ม ี
ความยืดหยุ่นน้อยกว่า (ไม่ยืดหยุ่นมากกว่า) ของตลาดไดร้ับสัดส่วนของภาระภาษีที่สูงกว่า 
 

สําหรับการวิเคราะห์ภาระภาษีตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สามารถวิเคราะห์ได ้2 วิธี ได้แก่ 
(1) Partial Equilibrium วิธีดุลยภาพบางส่วนเป็นการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างและการปรับตัวของตลาด

สินค้าที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตและอุปสงค์สําหรับสินค้าของอุตสาหกรรมที่ไมม่ีภาระภาษีสรรพสามิต ภายใต้สมมตุฐิาน
ที่ว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องอื่นๆ ไมเ่ปลี่ยนแปลง  

(2) General Equilibrium วิธีดุลยภาพทัว่ไปจะสํารวจผลกระทบของภาระภาษีตอ่ภาคครัวเรือนทั้งใน
บทบาทของผูบ้ริโภคสินค้าและบริการ (ด้านการใช้จ่าย) และด้านเจ้าของปัจจัยการผลิตหรอืผู้ให้บรกิาร (ด้านแหลง่
ของรายรับ) ซึง่จะแตกต่างกับวิธีดุลยภาพบางส่วนที่ศึกษาผลกระทบของภาษีสรรพสามิตในภาระภาษีปกติ โดยจะ
เก่ียวโยงกับการประยุกต์ใช้ของทฤษฎีราคาท่ัวไปต่อการจัดเก็บภาษี การผลักภาระภาษีไปข้างหน้าของภาษีสรรพสามิต
ในสินค้าทีม่ีผลเสียต่อคนและสังคม และความจําเป็นในการผลักภาระไดม้ีปรากฏอยู่แลว้ 
 

เพ่ือการวิเคราะห์ทีส่มบูรณม์ากข้ึน ผลกระทบของภาษีสรรพสามิตตอ่ผลตอบแทนการผลิตและผลกระทบ 
ตอ่อุปสงค์และอุปทานของอตุสาหกรรมท่ีไมม่ีภาระภาษีจะตอ้งนํามาพิจารณาด้วย ถ้าสมมุตฐิานนําแนวทางที่แตกต่าง
กันมาใชแ้ละการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเตม็ทีแ่ล้วราคาที่เพ่ิมข้ึนของสินค้า X (เนื่องจากการจัดเก็บภาษี
สรรพสามติ) จะทําใหผ้ลผลิตของ X ลดลง และปัจจัยทีใ่ชใ้นการผลิต X จะเคลือ่นไปยังการผลิตสินค้าที่ไม่เสียภาษี  
Y ที่ท่ีพวกเขาได้รับผลตอบแทนสูงกว่า ในขณะเดียวกันราคาของ X เพ่ิมขึ้นทําใหอุ้ปสงค์ของ Y เพ่ิมข้ึน (กําหนดให้  
X และ Y เป็นสินค้าทดแทน) และส่งผลต่อผลผลิตของ Y สมมตุิว่าสินค้าทั้งสองผลิตภายใต้เง่ือนไขของการเพ่ิมข้ึน 
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ของต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดข้ึนจากการผลิตเพ่ิมขึ้นหน่ึงหน่วยเหมือนกัน โดยภาระภาษีสรรพสามิตของ X อาจจะถูกแบ่ง
ไปให้ Y ได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความยืดหยุ่นราคาของ Y ต่อความยืดหยุ่นราคาของ X นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดจากด้าน 
การใชอ้าจเป็นผลมาจากทางด้านรายได้ เน่ืองจากการปรับเปล่ียนการผสมผสานของสนิค้านําไปสู่ผลตอบแทนของ
ปัจจัยการผลติเฉพาะทีใ่ชใ้นสนิค้า X ลดลง และทําใหร้าคาปัจจัยการผลติ (Price of Factor) ที่ใช้เฉพาะในการผลติ
สินค้า Y เพ่ิมสูงขึ้น การเกิดขึน้น้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาสินค้าที่สัมพันธ์กันมีผลอย่างมากตอ่ราคาปัจจัยสินค้า 
และการกระจายรายได้ (Stolper-Samuelson effect)6 
  

อย่างไรก็ตามการผลักภาระภาษีไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นกฏท่ีใชใ้นสมมตุิฐาน โดยตั้งสมมุติฐาน 
ว่าภาระภาษีสรรพสามิตทั่วไปตกไปยังผู้บรโิภค และกระจายไปบนหลักของการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในสินค้าที่เสีย
ภาษีสรรพสามติ สมมตุฐิานน้ีแสดงโดย Richard Musgrave เน่ืองจาก (1) การจัดเก็บภาษีสรรพสามติทําให้เกดิ 
การแบ่งแยกระหว่างการออมและการบรโิภค ดังน้ัน การหาภาระภาษีสรรพสามิตเกดิข้ึนจากการใชจ่้ายภาคครัวเรือน 
และ (2) ผลของการกระจายผลตอบแทนการผลติและการเกิดอุปสงค์และอุปทานในอตุสาหกรรมที่ไม่เสยีภาษีมี 
ความเป็นกลางหรือส่วนมากไม่ตอ้งคํานึงถึง เน่ืองจากขนาดของการกระจายรายได้ที่เกดิข้ึนในอตุสาหกรรมท่ีหลายๆ 
ประเภทยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ดังน้ัน ข้อสมมุติฐานของการทํางานภายใต้ 
การวิเคราะห์จดุดลุยภาพบางส่วนและทั่วไปเหมือนกัน และเหมือนกับหลกัการเดิมที่เขียนไว้ว่าผู้บริโภคเป็นผู้รับภาระ
ภาษีการบริโภค 
 

รูปแบบการผลักภาระภาษี 
 

การผลักภาระภาษี (Tax Shifting) หมายถงึ การที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายกําหนดถ่ายเท 
หรือแบ่งเบาภาระภาษีบางส่วนหรือทั้งหมดไปให้บุคคลอื่น ลักษณะของการผลักภาระภาษี แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 

1. การผลกัภาระภาษีไปข้างหน้า (Forward Shifting) หมายถึง การที่ผูผ้ลติหรอืผู้จําหน่ายผลักภาระภาษี
ไปให้ผู้บรโิภครับภาระแทนโดยการตั้งราคาสินค้าให้สูงข้ึน 

 

2. การผลกัภาระภาษีไปข้างหลัง (Backward Shifting) หมายถึง การที่ผู้ผลิตผลักภาระไปยังปัจจัยใน     
การผลติต่างๆ แทนที่จะผลักภาระไปให้ผู้บริโภค เช่น การลดค่าจ้างแรงงานหรือลดราคาวัตถุดิบทีใ่ชใ้นการผลิต      
ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากการลดราคาสินค้าเพราะถูกเก็บภาษีทําให้ความตอ้งการตอ่สินค้าน้ันน้อยลง จึงต้องปรับ 
ราคาสินค้าลดลงตามไปด้วย 
                                                 
6 ผลกระทบการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าที่สัมพันธ์กันต่อราคาปัจจัยสินค้าได้รบัการวิเคราะห์เป็นครั้งแรกโดย Wolfgang Stolper 
และ Pual Samuelson จึงเรียกผลกระทบนี้ว่า Stolper- Samuelson 
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3. การแบ่งกระจายการผลกัภาระ (Diffusely Shifting) หมายถึง การที่ผู้ผลิตผลักภาระภาษีไปทั้งข้างหน้า
และข้างหลังพร้อมๆ กัน โดยผู้ผลติรับภาระไว้บางส่วน 

 

แผนภาพที่ 3.3   การผลกัภาระภาษี 
 

                 ข้างหน้า                                                         ข้างหลัง                           
 

 
แบ่งกระจายการผลักภาระ 

 
  

ผู้บริโภค ผู้ผลิต ปัยจัยการผลิต 
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3.2 วธิกีารสํารวจราคา 
 

วิธีการสํารวจราคาบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นของงานวิจัยน้ีแบ่งเป็น 3 วิธี ดังน้ี 
 

วิธทีี่ 1 จัดส่งแบบสอบถามราคาบุหรี่ซิกาแรตไปยังร้านค้าขายปลีกและร้านค้าขายส่ง 
คณะผู้วิจัยได้จัดทําหนังสอืพรอ้มแบบสอบถามจัดส่งไปใหร้า้นสะดวกซือ้และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ให้ร้านค้าดงักล่าวกรอกข้อมลูยี่ห้อและราคาขายปลีกและขายส่งของบุหรี่ซิกาแรต (รายละเอียดข้อมลู
ราคาตามภาคผนวก 1 และ 2) จํานวน 6 แห่ง ดังน้ี 

(1.1) แมคโคร  
(1.2) บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซนเตอร์  
(1.3) เทสโก โลตสั  
(1.4) 108 ชอป  
(1.5) แฟมมิลีม่าร์ท  
(1.6) เซเวน อ ีเลเวน (7 – 11) 

 

วิธทีี่ 2 สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญด้านภาษียาสูบ 
คณะผู้วิจัยไดส้มัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษียาสูบของกรมสรรพสามิตเพ่ือขอความรู้ ความเชี่ยวชาญ

เก่ียวกับข้อมูลของยี่หอ้บุหรี่ซกิาแรตและยาเส้น รวมถึงข้อแนะนําและความเห็นเก่ียวกับพ้ืนที่ที่คณะผูวิ้จัยควรจะ
เดินทางไปสํารวจราคาบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านยาสูบที่คณะผู้วิจัยไดส้ัมภาษณ์ จํานวน 3 ท่าน ดังน้ี  

(2.1) ร้อยโทภาคภูม ิทับทิมมรณยุทธ  
 นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  

(2.2) นายดุลยพล จูฑะพล  
 นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ สํานักแผนภาษี  

(2.3) นายทศพร พินิจสะวะ  
 นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

วิธทีี่ 3 การลงพื้นทีส่ํารวจราคาบุหร่ีซิกาแรตและยาเสน้ 
คณะผู้วิจัยไดล้งพ้ืนที่สํารวจราคาบุหร่ีทั่วไปและบุหรี่ย่ีหอ้อื่นๆ ท่ีไม่เป็นที่นิยมและขายเฉพาะพ้ืนที่น้ันๆ  
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โดยเลอืกพ้ืนทีล่งสํารวจตามท่ีผู้เชี่ยวชาญดา้นภาษียาสูบแนะนํา ดังน้ี 3 

o ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ และปทุมธานี  
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอดุรธานี และหนองคาย 
o ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
o ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง  
o ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

การลงพื้นที่สํารวจราคาบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นได้แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังน้ี 
(1) วิธีการสุ่มตัวอย่างร้านค้าขายปลีกโดยเฉพาะร้านโชว์ห่วยในบริเวณตลาดหรือแหล่งชุมชนเพ่ือสอบถาม

ราคาบุหรี่ซิกาแรตย่ีห้อต่างๆ ที่มีขายในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ และย่ีห้ออื่นๆ ที่มีขายจากผู้ขาย  
โดยซือ้บุหรี่ตัวอย่างสําหรับย่ีห้อที่ไม่มีขายในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ทั่วไป และสําหรับยาเส้นใช้วิธีการ
สุ่มซื้อตัวอย่างเช่นกัน นอกจากน้ี ได้มีการสอบถามผู้ขายเพ่ิมเติมว่า เมื่อมีการปรับเพ่ิมภาษีสรรพสามิตยาสูบ ทําให้
ราคาปรบัเพ่ิมข้ึนหรือลดลงและปรมิาณการขายมากขึน้หรือลดลง ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บรโิภคว่ามคีวามแตกต่างจาก
เดิมหรือไม่ อย่างไร 

(2) วิธีการประสานขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพ้ืนทีใ่ห้แนะนําบริเวณท่ีมีการจําหน่ายบุหรี่   
ซิกาแรตและยาเส้นในพ้ืนที่น้ันๆ เพ่ือความรวดเร็วในการกําหนดร้านค้าทีจ่ะสํารวจราคาและทําใหท้ราบถึงแหล่ง
จําหน่ายยาสูบย่ีห้อที่ไม่มีในพ้ืนที่ที่ไดส้ํารวจราคามาแล้วอกีด้วย 

 

ท้ังน้ี คณะวิจัยได้กําหนดเวลาในการลงพ้ืนท่ีสํารวจราคาบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2556 – เมษายน 2557  
 
  

                                                 
3 หมายเหตุ พื้นที่ท่ีผู้เชี่ยวชาญฯ แนะนําให้ทําการสํารวจแตกต่างจากพื้นที่คณะผู้วิจัยท่ีเสนอไว้ในโครงร่างวิจัยในส่วนของภาคเหนือและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือความเหมาะสมคณะผู้วิจัยจึงขอเลือกพ้ืนท่ีสํารวจตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญฯ  
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บทที ่4 
ผลการสํารวจราคาขายปลีกยาสูบ 

 

4.1 ผลการสอบถามราคาบุหร่ีซิกาแรตจากร้านค้าขายปลีกและร้านค้าขายส่ง  
 

ข้อมลูที่ได้รับจากแบบสอบถามสรุปได ้ดังน้ี 
(ก) จํานวนย่ีห้อและรายการท่ีจําหน่าย :  
 ขายปลีก – จํานวน 11 ยีห่้อ (นําเข้า 6 ย่ีห้อ ผลติในประเทศ 5 ย่ีห้อ) 33 รายการ ดังน้ี 

 ย่ีห้อ รายการ 
1 มาร์ลโบโร 

(MARLBORO) 
มาร์ลโบโร (ทอง) ฟลิป ทอป บ๊อกซ์     
(MARLBORO (GOLD) FLIP TOP BOX) 
มาร์ลโบโร (ขาว) เมนทอล ฟลิป ทอป บ๊อกซ์ (MARLBORO 
(WHITE) MENTHOL FLIP TOP BOX) 
มาร์ลโบโร (เงิน) (MARLBORO (SILVER)) 
มาร์ลโบโร เมนทอล (MARLBORO MENTHOL) 
มาร์ลโบโร เรด คิง ไซซ์ (MARLBORO RED KING SIZE) 
มาร์ลโบโร ครสิป์ มิ้นท ์(MARLBORO CRISP MINT) 
มาร์โบโร่ (แดง) 7.1 ม.ม. 
มาร์โบโร่ (โกลด์) 7.1 ม.ม. 

2 ไมลด ์เซเว่น  
(MILD SEVEN) 

ไมลด ์เซเว่น ออริจินัล บลู (MILD SEVEN ORIGINAL BLUE) 
ไมลด ์เซเว่น สกาย บลู (MILD SEVEN SKY BLUE) 

3 วอนเดอร์ (WONDER) WONDER (รสอเมริกัน) 
WONDER (รสเมนทอล) 

4 แอล แอนด ์เอม็ (L&M) แอล แอนด์ เอม็ (ฟ้า) ฟลิป ทอป บ๊อกซ ์(L&M (BLUE) FLIP TOP BOX) 
แอล แอนด ์เอ็ม เมนทอล คิง ไซซ ์(L&M  MENTHOL KING SIZE) 
แอล แอนด ์เอม็ (ขาว) เมนทอลฟลิปทอปบ๊อกซ ์ 
(L&M (WHITE) MENTHOL FLIP TOP BOX) 
แอล แอนด ์เอม็ คิง ไซซ ์(L&M KING SIZE ) 
แอล แอนด ์เอม็ ซีเล็คท ์(แดง) (L&M SELECT (RED)) 
แอล แอนด ์เอ็ม ซีเล็คท ์(เขียว) L&M SELECT (GREEN) 
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 ย่ีห้อ รายการ 
แอล แอนด ์เอ็ม ไอซ ์(L&M ICE) 
แอล แอนด ์เอ็ม แม๊กซ ์(L&M MAX) 
แอล แอนด ์เอม็ (เขียว) 7.1 ม.ม. 
แอล แอนด ์เอม็ ออริจินัล 7.1 ม.ม. 

5 กรุงทอง   กรุงทอง 90 
6 สายฝน   สายฝน 90 
7 กรองทิพย์  กรองทิพย์ 90 

กรองทิพย์  (รสอเมริกัน) 
8 SMS SMS รสเมนทอลสีเขียว 

SMS รสเมนทอลสีแดง 
SMS เมนทอล,อเมริกัน 

9 วิลตัน  วิลตันคลาสสิค,บลู 
10 เอสเซ ่(ESSE) เอสเซ่กรีน,บลู 
11 สกอร ์(SCORE) สกอร์ เมนทอล 

สกอร์ แดง 
 

  ขายส่ง – จํานวน 9 ย่ีหอ้ (นําเข้า 3 ยีห้่อ ผลติในประเทศ 6 ย่ีห้อ) 35 รายการ 
 ย่ีห้อ รายการ 
1 มาร์ลโบโร มาร์ลโบโร (ทอง) ฟลิป ทอป บ๊อกซ์  

(MARLBORO (GOLD) FLIP TOP BOX) 
มาร์ลโบโร เมนทอล (MARLBORO MENTHOL) 
มาร์ลโบโร เรด คิง ไซซ์ (MARLBORO RED KING SIZE) 
มาร์ลโบโร (ขาว)  เมนทอล ฟลิป ทอป บ๊อกซ์  
(MARLBORO (WHITE) MENTHOL FLIP TOP BOX) 
มาร์ลโบโร (เงิน) (MARLBORO (SILVER)) 
มาร์ลโบโร ครสิป์ มิ้นท ์(MARLBORO CRISP MINT) 
มาร์ลโบโร เรด ฟลิป ทอ็ป บอกซ ์
มาร์โบโร่ (เขียว) ฟลิป ท็อป บอกซ ์
มาร์โบโร่ (ทอง) คิงไซด ์
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 ย่ีห้อ รายการ 
มาร์โบโร่ (ดํา) ฟลิป ทอ็ป บอกซ ์
มาร์โบโร่ (แดง) 7.1 ม.ม. 
มาร์โบโร่ (โกลด์) 7.1 ม.ม. 

2 ไมลด ์เซเว่น   ไมลด ์เซเว่น ออริจินัล บลู (MILD SEVEN ORIGINAL BLUE) 
ไมลด ์เซเว่น สกาย บลู (MILD SEVEN SKY BLUE) 

3 WONDER WONDER (รสอเมริกัน) 
WONDER (รสเมนทอล) 

4 
 

แอล แอนด ์เอม็ (L&M) แอล แอนด ์เอม็ คิง ไซซ ์(L&M  KING SIZE ) 
แอล แอนด ์เอม็ (ฟ้า) ฟลิป ทอป บ๊อกซ ์(L&M (BLUE) FLIP TOP BOX)) 
แอล แอนด ์เอ็ม เมนทอล คิง ไซซ ์(L&M MENTHOL KING SIZE) 
 

  แอล แอนด ์เอ็ม (ขาว) เมนทอลฟลิปทอปบ๊อกซ ์ 
(L&M (WHITE) MENTHOL FLIP TOP BOX) 
แอล แอนด ์เอ็ม ไอซ ์(L&M ICE) 
แอล แอนด ์เอ็ม แม๊กซ ์(L&M  MAX) 
แอล แอนด ์เอม็ ซีเล็คท ์(แดง) (L&M SELECT (RED)) 
แอล แอนด ์เอม็ (ฟ้า) คิงไซด์ 
แอล แอนด ์เอม็ (เขียว) ฟลิป ท็อป บอกซ ์
แอล แอนด ์เอม็ (แดง) ฟลิป ท็อป บอกซ ์
แอล แอนด ์เอม็ เมนทอล 7.1 ม.ม. 
แอล แอนด ์เอม็ (เขียว) 7.1 ม.ม. 

5 กรุงทอง   กรุงทอง 90 
6 สายฝน   สายฝน 90 
7 กรองทิพย์  กรองทิพย์ 90 

กรองทิพย์ 90 เดอลุกซ ์
8 สามิต   สามิต 90 
9 SMS SMS รสเมนทอลสีเขียว 

SMS รสเมนทอลสีแดง 
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(ข) การวางจําหน่าย : 
 ยี่หอ้บุหรี่ซกิาแรตที่นิยมวางจําหน่ายขายปลีก ซึ่งมีการวางจําหน่ายในร้านค้า 5 แหง่จาก 6 แห่ง          

ที่ส่งแบบสอบถามมี จํานวน 4 รายการ ดังน้ี  
   (1) มาร์ลโบโร (ทอง) ฟลิป ทอป บ๊อกซ ์(Marlboro (Gold) Flip Top Box)  
   (2) มาร์ลโบโร (ขาว) เมนทอล ฟลิป ทอป บ๊อกซ์ (Marlboro (White) Menthol Flip Top Box)  
   (3) มาร์ลโบโร (เงิน) (Marlboro (Silver))  
   (4) ไมลด ์เซเว่น ออริจินัล บลู (Mild Seven Original Blue)   
 ยี่ห้อบุหร่ีซกิาแรตที่นิยมวางจําหน่ายขายส่ง ซึ่งมีการวางจําหน่ายในร้านค้า 4 แห่งจาก 6 แหง่              

ที่ส่งแบบสอบถามมี จํานวน 1 รายการ ได้แก่ มาร์ลโบโร (ทอง) ฟลิป ทอป บ๊อกซ์ (Marlboro (Gold) Flip Top Box) 
 

(ค) ยี่ห้อบุหรี่ซกิาแรตที่วางจําหน่ายในราคาสูงสุด : 
 ขายปลีก - ไมลด ์เซเว่น ออริจินัล บล ู(Mild Seven Original Blue) ราคา 95 บาทตอ่ซอง 
 ขายส่ง - ไมลด ์เซเว่น ออริจินัล บล ู(Mild Seven Original Blue) ราคา 877 บาทตอ่คาร์ตัน  

(10 ซองตอ่คาร์ตัน) หรือ 87.70 บาทตอ่ซอง 
 

 

(ง) ย่ีห้อบุหรี่ซกิาแรตท่ีวางจําหน่ายในราคาต่ําสุด :  
 ขายปลีก – ไอ-สกอร์ ราคา 36 บาทตอ่ซอง 
 ขายส่ง -  SMS ราคา 342 บาทตอ่คารต์นั หรือ 34.20 บาทต่อซอง 
 

4.2  ผลการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษียาสูบ 
 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษียาสูบ 3 ท่าน เก่ียวกับบุหรี่ซิกาแรตและยาสูบ สามารถสรุปได้ 
(รายละเอียดการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษียาสูบปรากฏตาม ภาคผนวก 3) ดังน้ี  
 

(1) บุหรี่ซิกาแรต 
(1.1) ราคาขายปลีกที่ร้านขายปลีกจําหน่ายเป็นราคาที่บริษัทบุหรี่เป็นผูกํ้าหนด โดยกําหนดเป็นราคา

แนะนําให้แก่ร้านขายปลีก เรียกว่า Retail Selling Price (RSP) 
(1.2) ร้านค้าขายปลีกทุกร้านตอ้งข้ึนทะเบียนกับกรมสรรพสามิต และตอ้งเสียค่าธรรมเนียมรายปี 
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ในการจําหน่ายบุหรี่  
(1.3) การตรวจสอบราคาบุหรี่ สําหรับบุหรี่ในประเทศกรมสรรพสามิตมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ท่ีโรงงาน

ยาสูบเพ่ือตรวจสอบขอ้มูลตน้ทุนและความถูกตอ้งของการเสียภาษีอยู่แล้ว ส่วนบุหร่ีนําเข้าใช้ราคา CIF ที่ผู้นําเข้าแจ้ง
แก่กรมศุลกากร  

(1.4) ประกาศกําหนดราคาบุหรี่ซิกาแรตมีมานานเน่ืองจากสินค้าบุหร่ีมผีู้ผลติรายเดียวจึงเกรงว่าจะมี
การเอาเปรียบผู้บริโภค อย่างไรก็ดี กรมสรรพสามิตเห็นควรให้มีการยกเลกิเน่ืองจากสภาพระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่
เปลี่ยนไป การประกาศกําหนดราคาบุหรี่ซิกาแรตจึงไม่เหมาะสมที่จะบังคับใช้ในปัจจุบัน และการประกาศราคาอาจไป
บิดเบือนกลไกตลาดทําใหต้ลาดไม่สามารถดําเนินไปไดอ้ย่างเสรี 

(1.5) กรมสรรพสามิตได้ปรับข้ึนอตัราภาษียาสูบเมื่อปี 2555 ดังน้ัน คาดว่ายังไม่มีการปรับอตัราภาษี
ข้ึนอีกในอนาคตอันใกล้ และกรมสรรพสามติอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสรา้งภาษียาสูบใหม่ท้ังระบบ เน่ืองจาก
โครงสร้างปัจจบัุนอัตราภาษียาสูบตามมลูค่าโดยเฉพาะบุหรี่ซิกาแรต อตัราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 87 ใกล้เตม็เพดานที่รอ้ย
ละ 90 แล้ว 
 

ท้ังน้ี จากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษียาสูบ กรมสรรพสามิต ในเบือ้งต้นได้แนะนําให้สํารวจราคา 
บุหร่ีซิกาแรตในพ้ืนที่ทีม่ีแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากบุหร่ียี่หอ้ทีไ่ม่เป็นท่ีนิยมส่วนมากจะเน้นกลุ่มเป้าหมาย
แรงงานต่างด้าวเป็นหลัก เน่ืองจากมีราคาถูกและเป็นบุหรีท่ี่แรงงานต่างด้าวคุ้นเคยก่อนมาทํางานในประเทศไทย และ
ไม่ควรลงพ้ืนที่ตามจังหวัดชายแดนเน่ืองจากพ้ืนที่เหล่าน้ันจะบรโิภคบุหร่ีที่ลักลอบหรอืหนีภาษี ซึ่งไม่ไดต้ิดแสตมป์ที่ถูก
กฎหมาย โดยพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครและปริมาณมณฑลท่ีผู้เชี่ยวชาญฯ เสนอแนะ ได้แก่ เขตมีนบุรี หนองจอก  
บางแค สายไหม บางซื่อ นนทบุรี รังสติ และมหาชัย เป็นต้น ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงกําหนดพ้ืนท่ีในการลงสํารวจราคา
บุหร่ีซิกาแรต ได้แก ่เขตบางพลัด บางกอกใหญ่ กรุงธนบุร ีพญาไท ตลาดสี่มมุเมอืง ตลาดไท นิคมอตุสาหกรรม 
นวนคร และตลาดพลูทรัพย์ 

 
(2) ยาเส้น  

(2.1) ปัจจุบันกรมสรรพสามิตขาดข้อมลูเกี่ยวกับรายละเอียดยาเส้นพันธ์ุพ้ืนเมืองว่า มีปริมาณการปลูก
จํานวนเท่าไหร่ และบริเวณไหนบ้าง เน่ืองจากกฎหมายระบุว่ายาเส้นพันธ์ุพ้ืนเมืองไม่ต้องข้ึนทะเบียนกับกรมสรรพสามิต 

(2.2) กิจกรรมที่เกี่ยวกับยาเส้นที่มิใช่พันธุ์พ้ืนเมืองจําเป็นต้องขออนุญาตทุกข้ันตอน ตั้งแต่การปลูก หั่น 
บ่ม และจําหน่าย  

(2.3) การชําระภาษสีรรพสามติจะคํานวณจากการจําหน่ายยาเส้น โดยตอ้งเสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ซึ่งการจําหน่ายแบบขายส่ง คือ วิธีการขายเป็นถุงใหญแ่บบชั่งกิโลหรือการขายแบบแบ่งซองเล็กในอดตี
จําเป็นต้องเสียภาษีสรรพสามติจึงส่งผลให้เกิดการเก็บภาษีซ้ําซอ้น ดังน้ัน กรมสรรพสามิตได้แก้ปัญหาโดยการตดิ
แสตมป์มลูค่าศูนย์บาทท่ีถุงใหญ่และคิดภาษีครั้งเดียวเมื่อมีการแบ่งขาย 
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ท้ังน้ี จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษียาสูบ กรมสรรพสามิต สําหรับการลงพ้ืนที่สํารวจราคายาเส้น  
ผู้เชี่ยวชาญฯ ได้แนะนําให้คณะผู้วิจัยสํารวจในพ้ืนที่ที่มีผูป้ระกอบการจดทะเบียนกับกรมสรรพสามิตจํานวนมาก 
เน่ืองจากยาเส้นจะมีการจําหน่ายในพ้ืนที่ที่ตั้งใกล้กับสถานประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น เพ่ือสะดวกต่อการขนส่ง     
และราคาไม่แพงส่งผลทําให้ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยเข้าถึงได้ง่าย สําหรับพ้ืนที่บริเวณจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล
พ้ืนที่ท่ีผู้เชี่ยวชาญฯ แนะนํา ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี และสําหรับต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เพชรบูรณ์ และ
สุโขทัย คณะผูว้ิจัยได้พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญฯ แล้ว เห็นควรกําหนดพ้ืนที่ลงสํารวจราคาขายยาเส้น ได้แก่ 
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเพชรบูรณ์ เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีการจดทะเบียนการประกอบกิจการโรงงาน 
ยาเส้นสูงท่ีสดุสองอันดับแรก 
 

4.3  ผลการลงพ้ืนทีส่ํารวจราคาบุหร่ีซิกาแรตและยาเสน้ 
 

ข้อมลูที่ได้จากการลงพื้นที่สํารวจราคาบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้น สรุปได้ ดังน้ี 
 

4.3.1 ภาคกลาง: จังหวัดกรงุเทพฯ และปทุมธานี 
 1) จังหวัดกรุงเทพ 
     ผลการสํารวจ 

 คณะผู้วิจัยลงพื้นท่ีสํารวจราคาขายปลกีบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นในพ้ืนท่ี เขตบางพลัด บางกอกใหญ ่
กรุงธนบุรี และพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ โดยสุ่มร้านค้าขายปลีกท่ีอยู่พ้ืนท่ีดังกล่าวทั้งหมด 8 ร้าน ซือ้บุหร่ีซิกาแรต
ทั้งสิ้น 13 รายการ และยาเสน้ 1 รายการ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.1  

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงราคาขายปลกีบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นท่ีได้จากการสํารวจราคาในจังหวัดกรุงเทพฯ 

บุหรี่ซิกาแรต 



31 

 

 *ยาเส้นราคา 10 บาท/ซอง มีนํ้าหนักซองละ 30 กรัม  
บุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นท่ีไดจ้ากการสํารวจแบ่งเป็น  
(1) บุหร่ีซิกาแรต 
     (1.1) บุหร่ีซิกาแรตนําเข้า จํานวน 2 ยี่หอ้ ได้แก่ Marlboro และ LM  
     (1.2) บุหร่ีซิกาแรตท่ีผลติในประเทศของโรงงานยาสูบ จํานวน 4 ย่ีหอ้ ได้แก่ SMS 

WONDER สายฝน และกรองทิพย์  
(2) ยาเส้น  

                   ยาเส้นจํานวน 1 ย่ีหอ้ ไดแ้ก่ ตราสมอลูกโลก  
 

                 บุหรี่ซิกาแรตท่ีร้านค้านิยมวางจําหน่าย ได้แก่ กรองทิพย์ SMS และ LM จากการสํารวจไม่พบ
บุหร่ีซิกาแรตนําเข้าราคาถูกวางจําหน่าย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สอบถามจากผู้ขายทราบว่า ในอดีตมีบางร้านค้าท่ีเคย

  ย่ีห้อ ประเทศทีผ่ลิต 
ราคาขาย 

(บาท/ซอง) 
1 Marlboro Gold  ฟิลิปปินส์ 90 
2 Marlboro แดง ฟิลิปปินส์ 90 
3 Marlboro เขียว ฟิลิปปินส์ 90 
4 LM แดง ฟิลิปปินส์ 66 
5 LM เขียว ฟิลิปปินส์ 66 
6 LM แดง 7.1 (ซองเล็ก) ฟิลิปปินส์ 56 
7 LM เขียว 7.1 (ซองเล็ก) ฟิลิปปินส์ 56 
8 SMS แดง ไทย 38 
9 SMS เขียว ไทย 38 
10 Wonder แดง ไทย 48 
11 Wonder เขียว ไทย 48 
12 สายฝน 90 ไทย 65 
13 กรองทิพย ์ ไทย 65 

ยาเส้น 

 ย่ีห้อ จังหวัดที่ผลิต 
ราคาขาย  

(บาท/ซอง)* 
1 ยาเส้นตราสมอลูกโลก   นครศรีธรรมราช 10 
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จําหน่ายบุหรี่ซิกาแรตราคาถูกแต่ปัจจุบันไม่มีการวางจําหน่ายแล้วเน่ืองจากกําไรน้อยและขายได้ไม่ดี อีกทั้งผู้ขาย
แจ้งว่า ผู้ซื้อสว่นใหญ่ทีสู่บบุหร่ีราคาถูกนิยมซือ้บุหรีซ่ิกาแรตย่ีหอ้ SMS ของโรงงานยาสูบมากกว่า ดงัน้ันจึงเลิก
จําหน่ายบุหร่ีซกิาแรตราคาถกูย่ีห้ออื่นๆ ไป นอกจากน้ันการแบ่งขายบุหร่ีซิกาแรตเป็นมวนๆ สามารถทํากําไรไดด้ีกว่า
และเป็นที่นิยมมากกว่า โดยเฉพาะย่ีหอ้ LM คณะผู้วิจัยพบว่ามีการแบ่งจําหน่ายบุหรี่ซกิาแรตเป็นมวนๆ ในหลาย
ร้านค้าที่ทําการสํารวจ  

 

สําหรับยาเส้นมีเพียงร้านค้าเดียวจากท้ังหมด 8 ร้าน ที่มีการจําหน่าย จากการสอบถามผู้ที่ซือ้
ส่วนใหญ่เป็น  คนมีอายุที่ยังชอบการสูบยาเส้นมากกว่า และย่ีหอ้ที่ทางร้านจําหน่ายจะเปลี่ยนไปเร่ือยๆ ข้ึนกับว่ามี
ผู้นํามาจําหน่ายให้ทางร้านหรือไม ่เจ้าของรา้นมิไดอ้อกไปซื้อเองแต่จะมคีนนํามาเสนอขายให้ ทําให้ย่ีห้อยาเส้น 
ที่จําหน่ายเปลี่ยนไปตาม ผู้นํามาขาย มีเพียงยาเส้นตราแมวที่นํามาขายให้เป็นประจํา 

 

 2) จังหวัดปทุมธานี 
ผลการสํารวจ 
คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่สํารวจราคาบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นตามที่ผู้เชี่ยวชาญฯ จากกรมสรรพสามิต

แนะนําในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ตลาดสี่มมุเมือง ตลาดไท นิคมอตุสาหกรรมนวนคร และตลาดพลทูรัพย์ โดยสุ่ม
ร้านค้าขายปลีกที่อยู่พ้ืนทีด่ังกล่าวทั้งหมด 14 ร้าน ซือ้บุหร่ีซิกาแรต 18 รายการ และยาเส้น 1 รายการ รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 4.2 
 

ตารางที่ 4.2  แสดงราคาขายปลกีบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นท่ีได้จากการสํารวจราคาในจังหวัดปทุมธานี  

บุหรี่ซิกาแรต 

  ยี่ห้อ ประเทศทีผ่ลิต
ราคาขาย 

(บาท/ซอง) 
1 Marlboro Gold  ฟิลิปปินส์ 90 
2 Marlboro Gold 7.1 (ซองเลก็) ฟิลิปปินส์ 78 
3 Marlboro มิ้นท์  ฟิลิปปินส์ 90 
4 Marlboro แดง ฟิลิปปินส์ 90 
5 LM เขียว ฟิลิปปินส์ 66 
6 LM แดง 7.1 (ซองเล็ก) ฟิลิปปินส์ 55 
7 ASTRO แดง ฟิลิปปินส์ 35 
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บุหรี่ซิกาแรต 

  ยี่ห้อ ประเทศทีผ่ลิต
ราคาขาย 

(บาท/ซอง) 
8 ASTRO เขียว ฟิลิปปินส์ 35 
9 BONJOUR อินโดนีเซีย 35 
10 SKY แดง  อินโดนิเซีย 37 
11 SCORE แดง ฟิลิปปินส์ 35 
12 SMS แดง ไทย 38 
13 SMS เขียว ไทย 37 
14 Wonder แดง ไทย 50 
15 Wonder เขียว ไทย 50 
16 สายฝน 90 ไทย 68 
17 กรุงทอง  ไทย 67 
18 กรองทิพย ์ ไทย 65 

ยาเส้น 

  ยี่ห้อ จังหวัดที่ผลิต
ราคาขาย 

(บาท/ซอง*) 
1 ยาเส้นตราแมว  นนทบุรี 5 

*ยาเส้นราคา 5 บาท/ซอง มนํ้ีาหนักซองละ 15 กรัม  
 

บุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นท่ีไดจ้ากการสํารวจแบ่งเป็น  
(1) บุหร่ีซิกาแรต 

 (1.1) บุหร่ีซิกาแรตนําเข้า จํานวน 6 ย่ีหอ้ ได้แก ่Marlboro LM ASTRO SKY BONJOUR 
และ SCORE 

 (1.2) บุหร่ีซิกาแรตผลติในประเทศไทยของโรงงานยาสูบ จํานวน 5 ย่ีหอ้ ได้แก่ SMS 
WONDER สายฝน กรุงทอง และกรองทิพย์  

(2) ยาเส้น มีขายเฉพาะพันธุ์พ้ืนเมือง จํานวน 1 ย่ีหอ้ ไดแ้ก่ ตราแมว 

จากการลงพื้นที่สํารวจพบว่า ราคาขายปลีกของบุหร่ีซิกาแรตนําเข้า อาท ิMarlboro และ LM 
เป็นต้น มีราคาขายปลีกที่เท่ากันในทุกร้านค้า ในขณะท่ีบุหรี่ซิกาแรตผลิตในประเทศของโรงงานยาสูบมีราคาขายปลีก
ที่หลากหลาย จากการสอบถามผู้ขายบางรายแจ้งว่า ผู้ค้าส่งจะเป็นผู้กําหนดราคาขายปลีกบุหร่ีซิกาแรตนําเข้าให้แก่
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ผู้ขายเพ่ือใหท้ราบว่าจะตอ้งกําหนดราคาขายเท่าใด แต่ถ้าเป็นบุหรี่ของโรงงานยาสูบไม่มีการกําหนดราคาขายให้ผูข้าย 
จึงทําให้ผู้ขายสามารถต้ังราคาขายปลีกได้เอง ซึ่งส่วนใหญจ่ะมีการบวกกําไรเพ่ิมจากราคาท่ีรับซือ้บุหรีซ่ิกาแรตของ
โรงงานยาสูบประมาณซองละ 3 - 5 บาท ข้ึนอยู่กับผู้ขายแต่ละราย 

 

 

 

 

4.3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย 
 ผลการสํารวจ 
 คณะผู้วิจัยลงพื้นที่สํารวจราคาบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นในจังหวัดอดุรธานีในบริเวณพ้ืนที่ อําเภอ

เมืองอดุรธานี อําเภอเพ็ญ และอําเภอสร้างคอม สําหรับจังหวัดหนองคายได้ลงพ้ืนท่ีสํารวจบริเวณพ้ืนที่ อําเภอเมอืง
หนองคาย อําเภอท่าบ่อ และอําเภอศรีเชียงใหม่ โดยได้สุ่มร้านค้าขายปลีกที่อยู่ในพ้ืนทีด่ังกล่าวทั้งหมด 15 ร้าน  
ซื้อบุหรี่ซิกาแรตท้ังสิ้น 19 รายการ และยาเส้นทั้งหมด 6 รายการ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3  แสดงราคาขายปลกีบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นท่ีได้จากการสํารวจราคาในจังหวัดอุดรธานีและ 
               หนองคาย 
 

 บุหรี่ซิกาแรต 

  ย่ีห้อ ประเทศทีผ่ลิต 
ราคาขาย  

(บาท/ซอง) 
1 Marlboro แดง  ฟิลิปปินส์ 90 
2 Marlboro เขียว  ฟิลิปปินส์ 90 
3 Marlboro Gold 7.1 (ซองเลก็) ฟิลิปปินส์ 76 
4 LM แดง ฟิลิปปินส์ 66 
5 LM เขียว ฟิลิปปินส์ 66 
6 Break เขียว อินโดนีเซีย 38 
7 Break แดง อินโดนีเซีย 38 
8 RODEO แดง กัมพูชา 30 
9 RODEO เขียว กัมพูชา 30 
10 MEVIUS Original Blue มาเลเซีย 95 
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 บุหรี่ซิกาแรต 

  ย่ีห้อ ประเทศทีผ่ลิต 
ราคาขาย  

(บาท/ซอง) 
11 MEVIUS Sky Blue มาเลเซีย 95 
12 SMS แดง ไทย 38 
13 SMS เขียว ไทย 37 
14 Wonder แดง ไทย 50 
15 Wonder เขียว ไทย 50 
16 สายฝน 90 ไทย 65 
17 กรุงทอง  ไทย 65 
18 กรองทิพย์ ไทย 65 
19 Goal เขียว ไทย 35 

 
ยาเส้น 

  ย่ีห้อ จังหวัดที่ผลิต 
ราคาขาย  

(บาท/ซอง) 
1 ยาเส้นบ้านแพง ตรามังกร  นครพนม 5 
2 ยาเส้นแม่ละมนุ  หนองคาย 5 
3 ยาถังหนองคาย ตราหงส์เทวา  หนองคาย 10 

4 
ยาเส้นบ้านแพง ตราสิงห์  
(บ้านแพง ๙๗)  

นครพนม 10 

5 ยาถังหนองคาย ตรากวางทอง  หนองคาย 10 
6 STANISLAW (PIPE TOBACCO)  เยอรมัน 130 

*ยาเส้นราคา 5 บาท/ซอง มีนํ้าหนักซองละ 15 กรมั และยาเส้นราคา 10 บาท/ซอง มีนํ้าหนักซองละ 30 กรัม  
 

 บุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นที่ได้จากการสํารวจแบ่งเป็น  
 (1) บุหร่ีซิกาแรต 

(1.1) บุหร่ีซิกาแรตนําเข้า จํานวน 5 ยี่ห้อ ได้แก่ Marlboro LM RODEO (เป็นบุหร่ีซกิาแรต
ของประเทศจีนแตผ่ลติที่ประเทศกัมพูชา) MEVIUS (เดิมคือ Mild Seven เป็นบุหร่ีซิกาแรตของ Japanese 
Tobacco Company) และ Break (นําเข้าจากประเทศอนิโดนีเซีย) 
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(1.2) บุหร่ีซิกาแรตผลติในประเทศของโรงงานยาสูบ จํานวน 6 ย่ีห้อ ไดแ้ก่ SMS WONDER  
สายฝน กรุงทอง กรองทิพย์ และ Goal  
 

 (2) ยาเส้น  
(2.1) ยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศ จํานวน 8 ย่ีห้อ ไดแ้ก่ ยาเส้นบ้านแพงตรามังกร ยาถังชาวไร่

เกษตรหนองคาย ยาเส้นแม่ละมุน ยาถังตราหงส์เทวา ยาเส้นบ้านแพงตราสิงห์ ยาถังหนองคายตรากวางทอง ตราสมอ
ลูกโลก และตรา STANISLAW     

(2.2) ยาเส้นพันธุ์พ้ืนเมือง  จํานวน 1 ยี่ห้อ ได้แก่ ตราแมว (เพียงใจอุตสาหกรรม) 
 

 จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจร้านค้าที่จําหน่ายบุหร่ีซิกาแรตและการสอบถามจากผู้ขายพบว่า บุหรี่ซิกาแรต 
ที่ได้รับความนิยมสูงในการจําหน่าย คือ กรองทิพย์  

 สําหรับยาเส้น จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีการทําไร่ยาสูบอย่างแพร่หลาย การลงพ้ืนทีส่ํารวจ 
พบว่า มีการแบ่งขายยาเส้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการวางจําหน่ายใกล้บริเวณตลาดสด นอกจากน้ี ยาเส้น
แบบบรรจุซองมีการวางจําหน่ายเป็นจํานวนมากเช่นกัน โดยพบยาเส้นแบบบรรจุซองจาํนวน 9 ย่ีหอ้ที่คณะผู้วิจัยได้
สํารวจมาส่วนใหญ่เป็นยาเส้นที่ผลติในจังหวัดหนองคาย และข้อมูลจากการสอบถามผู้ขายยาเส้นพบว่า การสูบยาเส้น
ที่จังหวัดหนองคายได้รับความนิยมมากพอกับการสูบบุหรี่ซิกาแรต เน่ืองจากยาเส้นมีราคาถูกมากและมีรสชาตทิีถู่ก
ปากคนท้องถ่ินมากกว่าบุหร่ีซิกาแรต  

4.3.3 ภาคใต้: จังหวัดสงขลา     
 ผลการสํารวจ 
 คณะผู้วิจัยลงพื้นที่สํารวจราคาบุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา โดยการประสานกับ

เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามติพ้ืนที่จังหวัดสงขลาเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับคณะผู้วิจัยในการสํารวจราคาขายปลีกบุหรี่
และยาเส้น โดยลงสํารวจราคาจากร้านค้าขายปลีกในพ้ืนที่ใน 3 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแ้ก่ อําเภอสะเดา อําเภอ
เมืองสงขลา และอําเภอหาดใหญ่ จํานวนทั้งหมด 17 ร้าน แบ่งเป็น ร้านค้าในอําเภอสะเดา 4 ร้าน ร้านค้าในอําเภอ
เมืองสงขลา 3 ร้าน และร้านค้าในอําเภอหาดใหญ่ 10 ร้าน รวมทั้งซือ้บุหรี่ซิกาแรต 32 รายการ และยาเส้น 7 รายการ 
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.4  แสดงราคาขายปลกีบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นท่ีได้จากการสํารวจราคาในจังหวัดสงขลา 

บุหรี่ซกิาแรต 

  ย่ีห้อ ประเทศทีผ่ลิต 
ราคาขาย 

(บาท/ซอง) 
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บุหรี่ซกิาแรต 

  ย่ีห้อ ประเทศทีผ่ลิต 
ราคาขาย 

(บาท/ซอง) 
1 Marlboro Gold  ฟิลิปปินส์ 90 
2 Marlboro แดง  ฟิลิปปินส์ 90 
3 Marlboro เขียว  ฟิลิปปินส์ 90 
4 Marlboro มิ้นท์ ฟิลิปปินส์ 90 
5 Marlboro Gold 7.1 (ซองเลก็) ฟิลิปปินส์ 70 
6 Marlboro แดง 7.1 (ซองเล็ก) ฟิลิปปินส์ 70 
7 LM Black Storm ฟิลิปปินส์ 66 
8 LM แดง ฟิลิปปินส์ 66 
9 LM เขียว ฟิลิปปินส์ 66 
10 LM แดง 7.1 (ซองเล็ก) ฟิลิปปินส์ 55 
11 ASTRO แดง ฟิลิปปินส์ 35 
12 ASTRO เขียว ฟิลิปปินส์ 35 
13 BONJOUR แดง อินโดนีเซีย 35 
14 BONJOUR เขียว อินโดนีเซีย 35 
15 RODEO กัมพูชา 30 
16 NINE กัมพูชา 30 
17 X2 แดง กัมพูชา 33 
18 X2 เขียว กัมพูชา 33 
19 BONUS แดง ฟิลิปปินส์ 35 
20 BONUS เขียว ฟิลิปปินส์ 35 
21 BREAK แดง อินโดนีเซีย 37 
22 BREAK เขียว อินโดนีเซีย 37 
23 Dark Bull เวียดนาม 25 
24 SMS แดง ไทย 38 
25 SMS เขียว ไทย 37 
26 Wonder แดง ไทย 50 
27 Wonder เขียว ไทย 50 
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บุหรี่ซกิาแรต 

  ย่ีห้อ ประเทศทีผ่ลิต 
ราคาขาย 

(บาท/ซอง) 
28 สายฝน 90 ไทย 65 
29 กรุงทอง  ไทย 65 
30 กรองทิพย์ ไทย 65 
31 GOAL แดง ไทย 35 
32 GOAL เขียว ไทย 35 

ยาเส้น 

  ย่ีห้อ จังหวัดที่ผลิต 
ราคาขาย 

(บาท/ซอง*) 
1 แพะ  นครศรีธรรมราช 10 
2 ดาวกระจาย  นครศรีธรรมราช 5 
3 เซียนข่ีสิงค์  ยะลา 5 
4 เกษตรกรไทย  ยะลา 5 
5 ถ้วยทอง  กาญจนบุรี 5 
6 หงส์ฟ้า  หนองคาย 5 
7 พ้ืนเมืองโคกเมา สงขลา 20 

*ยาเส้นราคา 5 บาท/ซอง มนํ้ีาหนักซองละ 15 กรัม  
 ยาเส้นราคา 10 และ 20 บาท/ซอง มีนํ้าหนักซองละ 30 กรัม 
 

บุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นที่ไดจ้ากการสํารวจแบ่งเป็น  
(1) บุหรี่ซิกาแรต 
     (1.1) บุหรีซ่ิกาแรตนําเข้า จํานวน 10 ย่ีห้อ ไดแ้ก่ Marlboro LM ASTRO BONJOUR 

RODEO NINE X2 BOUNS BREAK และ Dark Bull  
     (1.2) บุหรีซ่ิกาแรตผลิตในประเทศของโรงงานยาสูบ จํานวน 6 ยี่ห้อ ได้แก่ SMS WONDER  

สายฝน กรุงทอง กรองทิพย์ และ GOAL  
(2) ยาเส้น  
     (2.1) ยาเสน้พันธ์ุต่างประเทศ จํานวน 3 ย่ีห้อ ไดแ้ก่ ตราดาวกระจาย ตราเซียนข่ีสิงค์ และ 

ตราหงส์ฟ้า 
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 (2.2) ยาเส้นพันธ์ุพ้ืนเมอืง จํานวน 3 ย่ีหอ้ ไดแ้ก่ ตราแพะ ตราเกษตรกรไทย และตราถ้วยทอง  

ทั้งน้ี สําหรับยาเส้นโคกเมาไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพันธ์ุต่างประเทศหรือพันธ์ุพ้ืนเมือง 
 

การลงพื้นที่สํารวจราคาบุหร่ีซิกาแรตพบว่า พ้ืนที่จังหวัดสงขลามีบุหร่ีซิกาแรตนําเข้าราคาถูก
วางขายเป็นจํานวนมาก อาท ิASTRO BONJOUR RODEO NINE X2 BONUS BREAK และ Dark Bull เป็นต้น     
ซึ่งมีราคาจําหน่ายอยู่ระหว่าง 25 - 35 บาทตอ่ซอง สําหรับบุหรี่ซิกาแรตย่ีหอ้ที่มรีาคาจําหน่ายต่ําท่ีสดุ คือ Dark Bull 
25 บาทตอ่ซอง ในขณะที่บุหร่ีซิกาแรตนําเข้าที่มีการขายยอดนิยม ได้แก่ Marlboro และ LM มีราคาขายปลีกอยู่
ระหว่าง 55 - 90 บาทตอ่ซอง จากการสํารวจราคาขายปลีกไม่มีความแตกต่างกัน อาทิ Marlboro (ปกติ) จําหน่าย 
90 บาทตอ่ซอง Marlboro (ซองเล็ก) จําหน่าย 70 บาทตอ่ซอง LM (ปกติ) จําหน่าย 66 บาทต่อซอง  
และ LM (ซองเล็ก) จําหน่าย 55 บาทตอ่ซอง เป็นต้น เช่นเดียวกับราคาบุหรี่ซิกาแรตผลติในประเทศของโรงงานยาสูบ
ที่ทําการสํารวจทุกร้านมีการกําหนดราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตในราคาเดียวกันท้ังหมด อาทิ สายฝน กรุงทอง และ
กรองทิพย์ จําหน่าย 65 บาทตอ่ซอง WONDER จําหน่าย 48 บาทตอ่ซอง SMS จําหน่าย 38 บาทตอ่ซอง และ GOAL 
จําหน่าย 35 บาทตอ่ซอง เป็นต้น  

สําหรับการสํารวจราคายาเส้นมีร้านที่จําหน่ายยาเส้นเพียง 4 ร้าน โดยม ี1 ร้าน ในอําเภอสะเดา  
1 ร้าน ในอําเภอเมืองสงขลา และ 2 ร้าน ในอําเภอหาดใหญ่ ซึ่งร้านขายยาเส้นในอําเภอสะเดามีการจําหน่ายยาเส้น
ย่ีห้อหงส์ฟ้า เซียนขี่สิงค์ และเกษตรไทย ในอําเภอเมืองสงขลาจําหน่ายยาเส้นย่ีห้อดาวกระจาย และถ้วยทอง และใน
อําเภอหาดใหญ่จําหน่ายยาเส้นยี่ห้อแพะ และยาเส้นพ้ืนเมือง 

จากการสอบถามผู้ขายบางรายในอําเภอหาดใหญ่แจ้งว่า มีบุหร่ีซิกาแรตเถ่ือนที่ไม่เสียภาษี  
โดยมีการลกัลอบนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุหร่ีซิกาแรตยีห้่อ Marlboro  
ซึ่งสอดคลอ้งกับข้อมลูจากสรรพสามิตพ้ืนท่ีที่ระบุว่า อําเภอหาดใหญ่เป็นอําเภอทีม่ีการลับลอบจําหน่ายบุหรี่ซิกาแรต
เถ่ือนมากทีส่ดุ โดยการลักลอบนําข้ามแดนมาจากฝั่งประเทศมาเลเซีย และการจับกุมดาํเนินการได้ยากเน่ืองจาก
เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอตอ่การติดตามและตรวจจับกุม และในบางครั้งมีการนําเข้ามาแบบถูกตอ้ง คือ เดินถือข้ามแดน
มา 1 คาร์ตัน แล้วนําไปแบ่งขายทลีะซองหรือมวน นอกจากนี้ การแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรตเป็นมวนก็มเีป็นจํานวนมากใน
พ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งย่ีห้อที่มีการแบ่งขายเป็นมวนๆ มากที่สุด คือ LM โดยมกีารแบ่งจําหน่ายถุงละ 5 มวน ในราคา  
20 บาท ซึ่งผู้ขายบางรายแจ้งว่า ผู้ที่มีรายไดน้้อยส่วนใหญจ่ะซื้อในรูปแบบแบ่งขายเช่นน้ี และนักเรียนหรือนักศึกษา 
ที่กลัวผู้ปกครอง จับได้ก็จะนิยมซือ้แบบแบ่งขายเช่นกัน เมื่อซือ้แล้วจะแบ่งกันสูบซึ่งดีกว่าซื้อเป็นซองเพราะแบบแบ่ง
ขายมีจํานวนน้อยเพียง 3 - 5 มวนตอ่ถุง ถ้าซื้อแบบซองอาจสูบไม่หมดกต็อ้งเก็บซองไว้กับตัว ซึ่งบางคร้ังสูบไม่หมด 
ก็จําเป็นต้องท้ิงเพราะไม่สามารถนํากลับบ้านหรือนําเข้าไปในสถานศึกษาได้ 
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4.3.4 ภาคตะวันออก: จังหวัดระยอง 
         ผลการสํารวจ 

           คณะผู้วิจัยลงพื้นท่ีสาํรวจราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นใน 3 อําเภอของจังหวัดระยอง 
ได้แก่ อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอเมืองระยอง และอําเภอบ้านเพ โดยสุ่มสํารวจจากร้านค้าขายปลีกที่อยูใ่นพ้ืนที่
ดังกล่าวท้ังหมด 13 ร้าน แบ่งเป็น ร้านค้าในอําเภอนิคมพัฒนา 4 ร้าน รา้นค้าในอําเภอเมืองระยอง 5 ร้าน และร้านค้า
ในอําเภอบ้านเพ 4 ร้าน โดยซื้อบุหร่ีซิกาแรต ทั้งสิน้ 16 รายการ และยาเส้นทั้งหมด 6 รายการ รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5  แสดงราคาขายปลกีบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นท่ีได้จากการสํารวจราคาในจังหวัดระยอง 

บุหรี่ซิกาแรต 
  ย่ีห้อ ประเทศทีผ่ลิต ราคาขาย/ซอง 
1 Marlboro แดง  ฟิลิปปินส์ 90 
2 Marlboro เขียว  ฟิลิปปินส์ 90 
3 Marlboro Gold 7.1 (ซองเลก็) ฟิลิปปินส์ 76 
4 Marlboro แดง 7.1 (ซองเล็ก) ฟิลิปปินส์ 78 
5 LM แดง ฟิลิปปินส์ 66 
6 LM เขียว ฟิลิปปินส์ 65 
7 Euro แดง เวียดนาม 30 
8 Euro เขียว เวียดนาม 30 
9 SMS แดง ไทย 40 
10 SMS เขียว ไทย 40 
11 Wonder แดง ไทย 50 
12 Wonder เขียว ไทย 50 
13 สายฝน 90 ไทย 65 
14 กรุงทอง  ไทย 65 
15 กรองทิพย์ ไทย 65 
16 สามิต ไทย 65 

ยาเส้น 
  ย่ีห้อ จังหวัดที่ผลิต ราคาขาย/ซอง* 
1 รําวง (ตปท) กาญจนบุร ี 5 
2 สิงห์ (ตปท) นครพนม 5 
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บุหรี่ซิกาแรต 
  ย่ีห้อ ประเทศทีผ่ลิต ราคาขาย/ซอง 
3 หงส์บิน (ตปท) หนองคาย 5 
4 เรือบินดาว (พม) นครปฐม 7 
5 ดอกไม้ (พม) ไม่ระบุ 5 
6 หญิงชรา (พม) ไม่ระบุ 6 

*นํ้าหนักซองละ 15 กรัม   
 
 
 

 บุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นที่ได้จากการสํารวจแบ่งเป็น  
 (1) บุหร่ีซิกาแรต 

   (1.1) บุหรีซ่กิาแรตนําเข้า จํานวน 3 ย่ีหอ้ ได้แก่ Marlboro LM และ Euro  
                          (1.2) บุหร่ีซิกาแรตผลิตในประเทศของโรงงานยาสูบ จํานวน 6 ย่ีห้อ ไดแ้ก่ SMS WONDER 
สายฝน กรุงทอง กรองทิพย์ และ สามิต  
                     (2) ยาเส้น  

(2.1) ยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศ จํานวน 3 ย่ีห้อ ไดแ้ก่ รําวง สิงห์ และหงส์บิน  
(2.2) ยาเส้นพันธุ์พ้ืนเมือง จํานวน 3 ย่ีหอ้ ได้แก่ เรอืบินดาว ดอกไม้ และหญิงชรา 
 

จากการลงพื้นที่สํารวจราคาพบว่า ร้านค้าขายปลีกส่วนใหญใ่นจังหวัดระยองนิยมจําหน่ายบุหร่ีซิกาแรต
ที่ผลติในประเทศไทยของโรงงานยาสูบ ซึ่งจากการสอบถามผู้ขายบางรายแจ้งว่า เคยจําหน่ายบุหร่ีซิกาแรตนําเข้า เชน่ 
Marlboro และ LM เป็นต้น แต่ยอดขายไมด่ีเพราะคนพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่นิยมซือ้เน่ืองจากมีราคาแพง ดังน้ัน บุหรีซ่ิกา
แรตที่ผลติในประเทศไทยจึงเป็นที่นิยมมากกว่าและจําหน่ายได้มากกว่า  

สําหรับการสํารวจราคายาเส้นพบว่า ร้านค้าท่ีไปสํารวจมาทั้งหมดมีเพียง 2 ร้านเท่าน้ันที่จําหน่าย  
ยาเส้น ซึ่งผู้ขายแจ้งว่ายาเส้นตอนน้ีมีความนิยมที่ลดลงไปมาก เน่ืองจากคนนิยมซือ้บุหรี่ซิกาแรตมากกว่าเพราะราคา
ไม่แพงและสะดวกกว่าการมานั่งมวนเอง สําหรับผู้ซือ้ที่ยังคงซื้อยาเส้นมาสูบอยู่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่สูบมานานแล้ว 
หรือคนงานทีช่อบสูบยาเส้นเพราะมีรสชาตทิี่แรงกว่าบุหร่ีซิกาแรต 

 

4.3.5 ภาคเหนือ: จังหวัดเพชรบรูณ ์
                     ผลการสํารวจ 
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                คณะผู้วิจัยลงพื้นที่สํารวจราคาบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นในพ้ืนที่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยสุ่มสํารวจจากร้านค้าขายปลีกทีอ่ยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวทั้งหมด 9 ร้าน ซือ้บุหรี่ซิกาแรตท้ังสิ้น 20 รายการ 
และยาเส้น 1 รายการรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.6 
 

ตารางที่ 4.6  แสดงราคาขายปลกีบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นท่ีได้จากการสํารวจราคาในจังหวัดเพชรบูรณ ์
 

บุหรี่ซิกาแรต 

  ย่ีห้อ ประเทศทีผ่ลิต
ราคาขาย 

(บาท/ซอง) 
1 Marlboro แดง  ฟิลิปปินส์ 90 
2 Marlboro เขียว  ฟิลิปปินส์ 90 
3 LM แดง ฟิลิปปินส์ 66 
4 LM เขียว ฟิลิปปินส์ 66 
5 LM แดง 7.1 (ซองเล็ก) ฟิลิปปินส์ 55 
6 LM เขียว 7.1 (ซองเล็ก) ฟิลิปปินส์ 55 
7 ASTRO แดง ฟิลิปปินส์ 35 
8 ASTRO เขียว ฟิลิปปินส์ 35 
9 BONUS แดง ฟิลิปปินส์ 30 
10 BONUS เขียว ฟิลิปปินส์ 30 
11 Winston Blue มาเลเซีย 66 
12 Winston Classic มาเลเซีย 66 
13 Winston  มาเลเซีย 66 
14 SMS แดง ไทย 40 
15 SMS เขียว ไทย 40 
16 Wonder แดง ไทย 48 
17 Wonder เขียว ไทย 48 
18 สายฝน 90 ไทย 65 
19 กรุงทอง  ไทย 65 
20 กรองทิพย์ ไทย 65 

ยาเส้น 
  ย่ีห้อ จังหวัดผลิต ราคาขาย (บาท/ซอง*) 
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บุหรี่ซิกาแรต 

  ย่ีห้อ ประเทศทีผ่ลิต
ราคาขาย 

(บาท/ซอง) 
1 นกแก้ว (ตปท) เพชรบูรณ์ 5 

*นํ้าหนักซองละ 15 กรัม   
 

 บุหร่ีซิกาแรตและยาเส้นที่ได้จากการสํารวจแบ่งเป็น  
 (1) บุหร่ีซิกาแรต 
      (1.1) บุหรี่ซิกาแรตนําเข้า จํานวน 5 ย่ีห้อ ไดแ้ก่ Marlboro LM ASTRO BONUS และ 

Winston     
      (1.2) บุหรี่ซิกาแรตผลิตในประเทศไทยของโรงงานยาสูบ จํานวน 5 ยี่ห้อ ไดแ้ก่ SMS WONDER 

สายฝน กรุงทอง และกรองทิพย์  
      (2) ยาเสน้ มีเฉพาะพันธุ์ต่างประเทศจําหน่าย 1 ยี่หอ้ ไดแ้ก่ ตรานกแก้ว และยาเสน้ไม่มีย่ีหอ้ 

แบบแบ่งขาย  
       

 

บุหรี่ซิกาแรตท่ีร้านค้านิยมวางจําหน่าย ได้แก่ สายฝน กรองทิพย์ SMS และ LM ซึ่งคณะผู้วิจัยพบ 
การแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรตเป็นมวนๆ ไมม่ากนัก และบุหร่ีซิกาแรตราคาถูก อาทิ ASTRO และ BONUS เป็นต้น  
ซึ่งไม่ได้รับความนิยมมากในพืน้ท่ีน้ี ทั้งน้ี มีบุหร่ีซิกาแรตย่ีหอ้ใหม่ท่ีเข้ามาเริ่มทําการตลาด ได้แก่ Winston แต่ยังมี   
ยอดจําหน่ายไม่มากนัก  

         สําหรับยาเส้น จังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นจังหวัดท่ีมีการเพาะปลูกใบยาสูบมาก และมีโรงงานยาเส้น 
จํานวนมากถึง 20 โรงงาน แตจ่ากการลงพ้ืนท่ีสํารวจพบว่า มีเพียงยาเส้นตรานกแก้วขายเพียงย่ีห้อเดยีวเท่าน้ัน  
ซึ่งจากการสอบถามผูข้ายไดแ้จ้งว่า ในอดตีเคยมีการจําหน่ายยาเส้นมากถึง 5 - 6 ย่ีหอ้ แต่ไม่เป็นทีนิ่ยมหรือไม่
สามารถจําหน่ายได้เลยเพราะคนพ้ืนที่นิยมสูบแต่ยาเส้นตรานกแก้วเพียงย่ีห้อเดียว ซึ่งข้อมลูดังกล่าวตรงกับข้อมูล  
จากผู้ประกอบการยาเส้นท่ีคณะผู้วิจัยได้สมัภาษณ์ โดยแจ้งว่ายาเส้นที่ผลิตในพื้นท่ีจะส่งออกไปขายที่จังหวัดอื่นๆ 
แทน ไมม่ีการวางจําหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เน่ืองจากไม่เป็นนิยมและไม่สามารถทําตลาดแข่งกับยาเส้นตรา
นกแก้วได้  

 
4.4 สรุปการลงพื้นทีส่ํารวจราคา 
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ตารางที่ 4.7 สรุปการลงพืน้ที่สํารวจราคา 
 

พ้ืนที่ 
กรุงเทพฯ 
(Central) 

ปทุมธาน ี
(Central) 

อุดรธานี 
หนองคาย 

(NE) 

สงขลา 
(S) 

ระยอง 
(E) 

เพชรบูรณ ์
(N) 

จํานวนร้านค้า 8 ร้าน 14 ร้าน 15 ร้าน 17 ร้าน 13 ร้าน 9 ร้าน 
บุหร่ี/ยาเส้น บุหร่ี 13

รายการ 
ยาเส้น 2 
รายการ 

บุหรี่ 19 
รายการ  
ยาเส้น 1 
รายการ 

บุหรี่ 19 
รายการ   
ยาเส้น 10 
รายการ 

บุหร่ี 35 
รายการ 
ยาเส้น 8 
รายการ 

บุหร่ี 16 
รายการ 
ยาเส้น 6 
รายการ 

บุหรี่ 20 
รายการ 
ยาเส้น 2 
รายการ 

 

คณะผู้วิจัยลงพ้ืนที่สํารวจราคาทั้งหมด 7 จงัหวัด สุ่มร้านค้าทั้งหมด 76 ร้านค้า ได้บุหร่ีซิกาแรตตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 122 รายการ และยาเส้นตัวอย่างทั้งสิ้น 29 รายการ  

โดยบุหรี่ซิกาแรตท่ีมีราคาขายปลีกสูงที่สดุคือ Marlboro จําหน่ายซองละ 90 บาท และต่ําที่สดุคือ Dark 
bull จําหน่ายซองละ 25 บาท สําหรับยาเสน้ส่วนใหญ่จําหน่ายราคาเดียวกันคือซองปริมาณ 15 กรมั ราคา 5 บาทตอ่
ซอง และซองปริมาณ 30 กรัม ราคา 10 บาทต่อซอง  

จากการสอบถามผู้ค้าส่วนใหญ่พบว่า บุหรีซ่กิาแรตยี่หอ้ทีเ่ป็นที่นิยม ไดแ้ก่ LM และ SMS ส่วนยาเส้น 
ความนิยมแตกต่างกันไปตามพื้นที่จังหวดัต่างๆ 
 
 
 
 
4.5  ข้อสังเกตอ่ืนๆ จากการลงพื้นท่ีสํารวจราคาบุหรี่ซกิาแรตและยาเสน้ 

คณะผู้วิจัยมีขอ้สังเกตประเดน็อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับบุหรี่ซิกาแรตและยาเสน้ ซึ่งเห็นว่า เป็นประเด็นปัญหา    
ที่ควรมีการแก้ไข ดังน้ี 
 

  (1) บุหร่ีซกิาแรต 
            (1.1) การแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรต ตามกฎหมายการแบ่งจําหน่ายบุหรี่ซิกาแรตจากซองเป็น 

มวนไม่สามารถทําได้ถือว่าผดิกฎหมายในข้อท่ีว่า จําหน่ายบุหร่ีซิกาแรตโดยไม่มีภาพคําเตือน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่
สํารวจราคาโดยการสุ่มร้านค้าพบว่า ร้านค้ามากกว่าร้อยละ 50 มีการจําหน่ายบุหร่ีซิกาแรตแบบแบ่งขาย  



45 

 

โดยจากการสอบถามผูค้้าบางรายแจ้งว่า บุหรี่ซิกาแรตท่ีแบ่งขายทํากําไรได้มากกว่าการขายบุหรี่ซิกาแรตแบบซอง 
เน่ืองจากการกําหนดราคาจําหน่ายแบบแบ่งขายเป็นมวนๆ จะน้อยกว่าการจําหน่ายเป็นซอง ซึ่งผู้มรีายได้น้อย 
ก็มักจะซือ้บุหรี่แบบแบ่งขายมากกว่า  
                            (1.2) การจําหน่ายบุหร่ีซิกาแรตให้แก่ผู้ทีอ่ายุไมถ่ึง 18 ปี การลงพื้นที่สํารวจราคาตามภาค
ต่างๆ พบว่า รา้นค้าส่วนใหญไ่ม่มีการตรวจสอบอายุของผูซ้ื้อบุหร่ีซิกาแรตว่าถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดหรอืไม ่
(อายุ 18 ปีบรบูิรณ์ข้ึนไป) ซึง่ส่วนใหญ่เมือ่มีลูกค้ามาซือ้กจํ็าหน่ายบุหรี่ให้ลูกค้าเลย  

 (1.3) บุหรี่ซิกาแรตเถ่ือน การลักลอบนําเข้าบุหรี่ซิกาแรตเถ่ือนหรอืบุหร่ีซิกาแรตท่ีหนีภาษี จาก
ประเทศอื่นมาจําหน่ายในประเทศไทยยังคงมีให้พบเห็น และเป็นปัญหาแก่ผู้จําหน่ายบุหรี่ซิกาแรตท่ีชาํระภาษีถูกต้อง 
เน่ืองจากบุหร่ีซิกาแรตท่ีลักลอบนําเข้าหรือหนีภาษีจะจําหน่ายในราคาถูกกว่า อีกท้ัง หาซื้อไม่ยากนัก โดยเฉพาะ
จังหวัดที่อยู่ตดิแนวชายแดนทีม่ีการลักลอบนาํเข้าบุหรี่ซิกาแรตเถือ่นเข้ามาขายเป็นจํานวนมาก ซึ่งการขนย้ายบุหร่ีซิ
กาแรตเถือ่นมาจําหน่ายในประเทศไทย ทําได้ 2 วิธีหลัก ได้แก่ 1) ลักลอบขนเข้ามาโดยผิดกฎหมาย และ 2) นําเข้ามา
แบบถูกกฎหมาย คือ นําเข้ามาได้ไม่เกิน 200 มวน ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้นําเข้ามาได้ แตใ่ห้มาเพ่ือบริโภคเองเป็นหลัก 
มิได้ให้นํามาเพ่ือการจําหน่าย ถึงแม้จะนําเข้ามาโดยถูกกฎหมายแต่เมื่อนํามาจําหน่ายต่อบุหรี่เหล่าน้ีจะกลายเป็นบุหร่ี
ซิกาแรตเถ่ือนทันท ี

 

  (2) ยาเส้น 
                            (2.1) การแบ่งขายยาเส้นทําให้เกิดการเลี่ยงการชําระภาษีสรรพสามิต คณะผู้วิจัยได้พบเห็น
ประเด็นดังกลา่วที่จังหวัดเพชรบูรณแ์ละหนองคายซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกต้นใบยาสูบ ซึ่งตามกฎหมายการนํา
ใบยาสูบที่มใิชพั่นธุ์พ้ืนเมืองมาจําหน่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตโดยการตดิแสตมป์มูลค่าศูนย์บาทในกรณีที่ชาวไร่ขาย
ให้แก่ผู้ค้าแต่เมื่อมกีารนําใบยามาแบ่งขายตอ้งมีการเสียภาษีสรรพสามติ ซึ่งผู้ค้าที่นํามาจําหน่ายต่อส่วนใหญ่หลีกเลี่ยง
การเสียภาษีสรรพสามิตดังกล่าว 
                            (2.2) ไม่มีภาพคําเตอืนบนซองยาเส้น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคําเตือนเก่ียวกับพิษภัยและชอ่งทางติดตอ่เพ่ือการเลิกยาสูบ ในฉลาก
ของยาเส้นหรอืยาเส้นปรุงตามพระราชบัญญตัิควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดว่า 
ยาเส้นที่บรรจุซองจําหน่ายจะต้องมีภาพคําเตือนถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบยาเส้น ซึ่งการลงพื้นที่สํารวจของ
คณะผู้วิจัยพบว่ายาเส้นบางย่ีห้อไมม่ีการพิมพ์ภาพคําเตือนไว้บนซอง 
                            (2.3) การเลี่ยงภาษีโดยการแจ้งว่าเป็นยาเส้นพันธ์ุพ้ืนเมือง ตามพระราชบัญญตัิยาสูบ พ.ศ. 
2509 กําหนดว่า ยาเส้นพันธุ์พ้ืนเมืองได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งเสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งทาํให้เกิดความเหล่ือมล้ําระหว่าง
ยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศกับยาเส้นพันธุ์พ้ืนเมือง อีกท้ังเป็นช่องทางให้ผูป้ระกอบการอา้งว่า ยาเส้นของตน 
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เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือเลีย่งการชําระภาษีสรรพสามติยาสูบ ซึ่งการตรวจสอบว่ายาเส้นเป็นพันธุ์พ้ืนเมอืงหรือพันธุ์
ต่างประเทศทําได้ยาก 
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บทที ่5 
การวเิคราะห์ผลเปรียบเทียบ 

 

5.1  ผลของ TaXSIM Model 
 

เมือ่ปี 2554 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการบริโภคยาสบู (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหดิล โดยการสนับสนุน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ศจย. และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ตามกิจกรรม  
“การจัดทําข้อเสนอทางเลือกในการปรับปรุงภาษียาสูบ” โดยการสร้างแบบจําลองภาษีและการประมาณการภาษี 
(TaXSIM Model) ซึ่ง TaXSIM Model ดังกล่าวเป็นแบบจําลองที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา 
ภาษียาสูบ โครงสร้างภาษียาสูบ ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ภาษีของรัฐบาลและปริมาณ 
การบริโภคยาสูบแต่ละประเภท โดยใช้โปรแกรม Spreadsheet (Microsoft Excel)  
 

ประโยชน์ของ TaXSiM Model ได้แก่ (1) สามารถคํานวณผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราหรือ
โครงสร้างภาษียาสูบ ซึ่งประกอบด้วยผลกระทบตอ่รายไดรั้ฐบาล และผลกระทบตอ่ปรมิาณการใช้ยาสูบแตล่ะประเภท 
และ (2) สามารถใช้ประกอบการออกแบบนโยบายภาษียาสูบ 
 

ข้อมลูและตัวแปรที่ใชใ้นการประมวลผล TaXSIM Model ได้แก่ (1) โครงสร้างภาษียาสูบเมื่อปี 2553 
ประกอบด้วย อตัราภาษี ฐานภาษี เงินบํารุงและภาษอีื่นๆ ตลอดจนวิธีการคํานวณภาระภาษี รายได้ภาษียาสูบ และ
ปริมาณการบริโภคหรอืฐานภาษียาสูบ และ (2) โครงสร้างราคาสินค้ายาสูบ ไดแ้ก่ ราคาหน้าโรงอตุสาหกรรมหรอื
ราคานําเข้า (แล้วแต่กรณี) และราคาขายปลีก โดยใช้ประกอบกับขอ้ (1) เพ่ือคํานวณหากําไรของผู้ผลติและผู้ค้า  

 

สมมติฐานทีใ่ชใ้นการสร้าง TaXSIM Model ได้แก่ (1) ความยืดหยุ่นของอุปสงคต์่อราคาของสินค้ายาสูบ   
แตล่ะประเภท และตามระดบัราคายาสูบ และ (2) สดัส่วน Trade down effect เน่ืองจากการปรับขึ้นภาษี 

 

ข้ันตอนและวิธีการสร้าง TaXSIM Model 
นําข้อมูลและตวัแปรที่ใช้ในการประมวลผล TaXSIM Model และสมมติฐานท่ีใช้ในการสร้าง TaXSIM 

Model ที่ระบุข้างต้นมาสร้างแบบจําลองเพ่ือคํานวณโครงสร้างราคาสินค้ายาสูบ ดังน้ี 
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   (1) แบ่งประเภทยาสูบ และแบ่งระดับราคายาสูบตามกลุ่มราคาโดยอาศัยช่วงห่างของราคาเป็นเกณฑ์     ใน
การแบ่งกลุ่ม แล้วนําค่าความยืดหยุ่นของอปุสงค์ตอ่ราคามาใช้กับยาสูบแตล่ะประเภท 

  (2) นําราคาหน้าโรงอตุสาหกรรมหรือราคานําเข้าของสนิค้ายาสูบแตล่ะประเภทมาคาํนวณหาภาระภาษี
ประเภทต่างๆ แล้วนําราคาขายปลีกมาหักจากผลลัพธ์ที่คํานวณได้ เพ่ือหากําไรผู้ผลติ/ผูค้้า 

  (3) นําผลที่ได้ในข้อ (2) ไดแ้ก่ ภาษียาสูบ ภาษีมูลค่าเพ่ิม กําไรผู้ผลติ/ผู้ค้า ราคาขายปลีก ไปคูณกับปริมาณ
บริโภคสินค้ายาสูบ เพ่ือคํานวณมูลค่าสินค้ายาสูบทั้งระบบ ดังน้ี 
 
ประเภทยาสูบ ราคาหน้า

โรงหรือ 
C.I.F. 
(1) 

ราคาขาย
ปลีก 

 
(2) 
 

ภาษียาสูบ 
 
 

(3) = 
(1) x อัตราภาษี 

ภาษี 
มูลค่าเพ่ิม 

 
(4) = 

(2) x 7/107 

กําไรผู้ผลิต/ผู้ค้า 
 
 

(5) = 
(2)-(1)-(3)-(4) 

ปริมาณ 
บริโภคสินค้า

ยาสูบ 
(6) 

บุหร่ีระดับสูง       
บุหร่ีระดับกลาง       
บุหร่ีระดับล่าง       
ยาเส้น       
ยาเส้นพันธ์ุ
พ้ืนเมือง 

      

 

(4) ทดสอบการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษียาสูบ เพ่ือคํานวณราคาและปริมาณบริโภคยาสูบที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยกําหนดให้กําไรผู้ผลิตและผู้ค้าไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นนําผลท่ีคํานวณได้ ได้แก่ ราคาขายปลีก ภาษียาสูบ  
ภาษี มลูค่าเพ่ิม กําไรผู้ผลติ/ผู้ค้า ราคาขายปลีก ไปคูณกับปริมาณบรโิภคสินค้ายาสูบและค่าความยดืหยุ่น เพ่ือคํานวณ 
หาปริมาณบรโิภคสินค้ายาสบูอีกคร้ัง ดังน้ี  

 
ความ
ยืดหยุ่น 

 
(e) 

ประเภทยาสูบ ราคาหน้า  
โรงหรือ  
C.I.F. 

 
 

(1) 

ราคาขายปลีก 
 
 
 
 

(2)* =  
(1)+(3)*+ 
(4)*+(5) 

ภาษียาสูบ 
 
 
 
 

(3)* = 
(1) x อัตรา
ภาษีใหม ่

ภาษี 
มูลค่าเพ่ิม 

 
 
 

(4)* = 
(2)* x 7/107 

กําไรผู้ผลิต/ผู้ค้า 
 
 
 
 

(5) 
 

ปริมาณ
บริโภค
สินค้า
ยาสูบ 

 
(6)* =  

(6) x (e) 
x ∆(2)* 

-0.4 บุหรี่ระดับสูง       
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-0.6 บุหรี่ระดับกลาง       
-0.8 บุหรี่ระดับล่าง       
-1.0 ยาเส้น       
-1.0 ยาเส้นพันธุ์

พ้ืนเมือง 
      

 

(5) นําปริมาณบริโภคสินค้ายาสูบที่คํานวณได้ใหม่มาหักออกจากปริมาณบริโภคสินค้ายาสูบที่คํานวณได้เดมิ 
เพ่ือหาปริมาณบริโภคสินค้ายาสูบที่ลดลง แล้วนําสมมติฐานสัดส่วน Trade down effect มาคูณกับปริมาณบริโภค
สินค้ายาสูบที่ลดลง เพ่ือหาปรมิาณบริโภคสนิค้ายาสูบท่ีเกิด Trade down effect จากนั้นนําผลที่คํานวณได้ไปบวก
กับปริมาณบริโภคสินค้ายาสูบในลําดับชั้นถัดลงไป เพ่ือหาปริมาณบริโภคสนิค้ายาสูบที่รวมผลของ Trade down แล้ว 
ดังนี้ 

  
 

(6)d = {(6)* - (6)} x (d) และ  
(6)n = (6)* + (6)d 

โดยที ่ (6)d = ปริมาณบรโิภคสินค้ายาสูบที่มีการ Trade down 
(d)  = สมมติฐานสดัส่วน Trade down effect 
(6)n = ปริมาณบริโภคสินค้ายาสูบที่รวมผลของ Trade down effect แล้ว 

  

เช่น การข้ึนภาษีทําให้ปริมาณบริโภคบุหรีก่ลุ่มราคาระดบัสูงลดลง 4 ลา้นซอง จาก 80 ล้านซอง เป็น 76 
ล้านซอง หากสมมติใหส้ดัส่วน Trade down effect เป็นร้อยละ 50 หมายความว่า ผู้ที่เคยใช้บุหรี่ราคาระดับสูงจะ
ปรับตัวไปใช้บุหรี่ระดับกลาง 2 ล้านซอง เมือ่รวมกับปริมาณบริโภคบุหรีก่ลุ่มราคาระดบักลางเดิมจํานวน 1,000 ลา้น
ซอง ก็จะทําใหป้ริมาณการบริโภคบุหรี่กลุม่ราคาระดับกลางเป็น 1,002 ลา้นซอง ดังน้ี 

 
ปริมาณบริโภคสินค้ายาสูบ  = 1,000 + [(80 - 76) x 0.5] 
กลุ่มราคาระดับกลางที่รวมผล  = 1,002 
ของ Trade down effect   
  

(6) นําปริมาณบริโภคสินค้ายาสูบที่คํานวณใหม่ตามข้อ (5) มาคํานวณมูลค่าทั้งระบบ แล้วหักด้วยมูลค่า  ทั้ง
ระบบของกรณีก่อนปรับภาษีตามข้อ (3) เพ่ือคํานวณหาผลกระทบจากการปรับอัตราภาษียาสูบ ประกอบด้วย  ส่วน
ต่างของภาษีแต่ละประเภท และส่วนต่างกําไรผู้ผลติและผู้ค้า และส่วนต่างของราคา 
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ข้อเสนอทางเลือกในการปรับปรุงภาษียาสูบโดยใช้ TaXSIM Model กรณีประเทศไทย 
  หลักการปรับปรุงภาษียาสูบของประเทศไทยจะดําเนินการโดยปรับเพ่ิมอตัราภาษีสรรพสามิตยาสูบประเภท

บุหร่ีซิกาแรตและยาเส้น เพ่ือไม่ให้รายได้ภาษีสรรพสามิตยาสูบพ่ึงพารายได้จากบุหรี่ซิกาแรตมากเกินไป และเพ่ือลด
การเพ่ิมจํานวนผู้ใช้ยาเส้น รวมทั้งยกเลิกการยกเว้นภาษยีาสูบพันธุ์พ้ืนเมอืงเพ่ือขจดัชอ่งว่างของภาษี เพ่ือลดผลกระทบ
ของ Trading down effect พร้อมทั้งกําหนดอัตราภาษีข้ันต่ําสําหรับภาษีบุหรี่ เพ่ือลดปัญหาการสําแดงราคาต่ํา 
สําหรับสมมตฐิานที่ใชใ้นการประมาณการได้กําหนดสมมติฐานดังน้ี 

  (1) ค่าความยืดหยุ่นของอปุสงค์ตอ่ราคาของสินค้ายาสูบประเภทบุหรีใ่นแต่ละกลุม่ราคาเป็น -0.4 -0.6 และ 
-0.8 สําหรับบุหรี่กลุ่มราคาระดับสูง กลุม่ราคาระดับกลาง และกลุม่ราคาระดับล่างตามลําดับ ซึ่งเป็นค่า     ความ
ยืดหยุ่นที ่WHO ใช้สําหรับประเทศกําลังพัฒนา และใช้ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ตอ่ราคาของยาเส้นพันธุ์
ต่างประเทศและพันธุ์พ้ืนเมอืงเป็น -1.0 เพ่ือสะทอ้นการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการบริโภคในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  
ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ WHO แนะนํา 

  (2) ค่า Trade down effect เป็นร้อยละ 50 กล่าวคอื ครึ่งหน่ึงของปริมาณการใช้ยาสูบที่ลดลงเกิดจาก    
ผู้เลิกใช้ยาสูบ ส่วนอีกครึ่งหน่ึงจะปรับตัวไปใช้ยาสูบที่มรีาคาต่ํากว่า 

 

 
 
ผลการใช้ TaXSIM Model ในการคาดการณ์ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นในการปรับขึ้นอตัรา

ภาษียาสูบ :  
  คณะผู้วิจัยได้ใช ้TaXSIM คาดการณ์ราคาขายปลีกบุหรี่ซกิาแรตและยาเส้นเมื่อมีการปรับข้ึนอัตราภาษี

สรรพสามติตามที่มีผลบังคับใช้เมือ่วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ดังน้ี 
  (1) ปรับเพ่ิมอตัราภาษีบุหร่ีซิกาแรตจากร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 87 หรอื 1 บาทตอ่กรัม 
  (2) ปรับเพ่ิมภาษียาเส้นอัตราตามมูลค่ารอ้ยละ 0.1 หรอืตามปริมาณ 0.01 บาทตอ่ 10 กรัม  

เป็น 0.01 บาทต่อกรัม หรืออตัราตามมูลคา่ร้อยละ 10 
 

ตารางที่ 5.1 ผลการใช ้TaXSIM Model ในการคาดการณ์ราคาขายปลกีบุหรี่ซิกาแรต  
 

กลุ่มบุหรี ่ ราคาขายปลีกเฉลี่ย 
(บาท) 

ภาษียาสูบเฉลี่ย 
(บาท) 

รายได้ภาษีสรรพสามิต  
(ล้านบาท) 

ปริมาณบริโภค  
(ล้านซอง) 

ก่อน หลัง +/- ก่อน หลัง +/- ก่อน หลัง +/- ก่อน หลัง +/- 
ราคาระดับสูง 81 90 +9 44 52 +8 3,526 3,982 455 80  76  -4
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ราคาระดับกลาง 58 65 +7 34 40 +6 36,942 40,646 3704 1,095  1,020  -75
ราคาระดับล่าง 41 49 +9 20 27 +7 13,288 15,652 2364 650  612  -38
       53,756 60,279 6,523 1,825  1,708  -116

 

จากตารางที่ 5.1 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ราคาบุหรี่กลุ่มราคาระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย 9 บาทตอ่ซอง 7 บาทตอ่ซอง และ 9 บาทต่อซองตามลําดับ โดยภาระภาษีสรรพสามิตเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 8 บาท  ตอ่
ซอง 6 บาทตอ่ซอง และ 7 บาทตอ่ซอง ตามลําดับ สําหรบัปริมาณการบริโภคบุหร่ีหลงัรวมผลของ Trade Down 
Effect มีจํานวนลดลง 116 ลา้นซอง  

 

ตารางที่ 5.2 ผลการใช ้TaXSIM Model ในการคาดการณ์ราคาขายยาเส้น 
 

กลุ่มยาเส้น ราคาขายปลีกเฉลี่ย 
(บาท) 

ภาษียาสูบเฉลี่ย (บาท)  รายได้ภาษีสรรพสามิต 
(ล้านบาท) 

ปริมาณบริโภค (ตัน) 

ก่อน หลัง +/- ก่อน หลัง +/- ก่อน หลัง +/- ก่อน หลัง +/- 
ยาเส้นพันธ์ุ
ต่างประเทศ 

5 5.2 0.2 0.02 0.225 0.205 22 243 221 22,000 21,610 -390 

 

จากตารางที่ 5.2 ผลการใช้ TaXSIM Model ในการคาดการณ์ราคาขายยาเส้น แสดงให้เห็นว่า ราคา     
ยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศซองขนาด 20 กรัม เพ่ิมข้ึน 0.20 บาท จาก 5 บาท เป็น 5.20 บาท ซึ่งการปรับขึ้นภาษี
สรรพสามติยาสูบในคร้ังน้ีทําให้จัดเก็บภาษีสรรพสามติยาเส้นในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 10 ท้ังน้ี สําหรับยาเส้นพันธุ์
พ้ืนเมืองไม่ไดม้กีารเปลี่ยนแปลงใดๆ เน่ืองจากไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  

 
 

5.2  การเปรียบเทียบผลของ TaXSIM Model กับการสํารวจราคาบหุร่ีซิกาแรตและยาเส้น 
 

5.2.1 บุหร่ีซิกาแรต 
       ราคาขายปลีกบุหร่ีซิกาแรตตามอัตราภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน (ร้อยละ 87) ที่คณะผู้วิจัยได้
รวบรวมจากแบบสอบถามและการลงพื้นที่สํารวจได้นํามาเปรียบเทียบกับราคาที่ประเมินโดย TaXSIM Model 
สรุปได้ปรากฏตามตารางที่ 5.3 
 

ตารางที่ 5.3  การเปรียบเทยีบราคาที่ TaXSIM Model ประเมินกบัราคาในปัจจุบันจากแบบสอบถามและ 
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การลงพื้นทีส่าํรวจ 
หน่วย: บาทตอ่ซอง 

ยี่ห้อ TaXSIM Model ราคาในปัจจบุัน
จากแบบสอบถาม
และการลงพ้ืนที่
สํารวจ(ตามมูลค่า
อัตราภาษีร้อยละ 
87 หรือปริมาณ) 

ราคาขาย 
ก่อนปรับขึ้น (ก่อน 
ส.ค. 2555 อัตรา
ภาษี ร้อยละ 85) 

ภาษี*
สรรพสามิต 

ราคาขายตาม 
TaXSIM Model ประเมิน 

(ตามมูลค่าอัตราภาษี 
ร้อยละ 87 หรือปริมาณ) 

ภาษี* 
สรรพสามิต 

ระดับสูง (Premium Price) (ระหว่าง 106 – 75 บาทต่อซอง และราคาเฉลี่ย 81 บาทต่อซอง)** 
Mild Seven (I) 90.00 47.60 99.50 56.20 (มูลค่า) 95.00 
Marlboro (I) 80.00 44.00 88.80 51.90 (มูลค่า) 90.00 
ระดับกลาง (ระหว่าง 60 – 52 บาทต่อซอง และราคาเฉลี่ย 58 บาทต่อซอง)** 
L&M (I) 58.00 33.30 64.70 39.40 (มูลค่า) 66.00 
กรุงทอง 90 (D) 58.00 33.90 64.80 40.00 (มูลค่า) 65.00 – 67.00 
กรองทิพย์ 90 (D) 58.00 33.90 63.10 40.00 (มูลค่า) 65.00 
สายฝน 90 (D) 58.00 33.90 64.80 40.00 (มูลค่า) 65.00 – 68.00 
สามิต 90 (D) 58.00 33.90 64.80 40.00 (มูลค่า) 65.00 
รยส 90 (D) 58.00 33.90 64.80 40.00 (มูลค่า) 65.00 
กรุงทอง 33 (D) 52.00 29.40 57.90 34.70 (มูลค่า) 59.00 
ระดับล่าง (ระหว่าง 47 – 30 บาทต่อซอง และราคาเฉลี่ย 41 บาทต่อซอง)** 
Wonder (D) 42.00 21.50 46.30 25.40 (มูลค่า) 48.00 – 50.00 
Shoot (D) 37.00 18.50 40.70 21.90 (มูลค่า) 37.00 
เกล็ดทอง 33 (D) 37.00 18.50 40.70 21.80 (มูลค่า) 42.00 
พระจันทร์ 33 (D) 37.00 18.50 40.70 21.80 (มูลค่า) 42.00 
Break (I) 36.00 13.60 43.10 20.00 (ปริมาณ) 37.00 – 38.00 
SMS Red (D) 30.00 15.40 35.10 20.00 (ปริมาณ) 38.00 – 40.00 
SMS Green (D) 30.00 15.90 34.60 20.00 (ปริมาณ) 37.00 – 40.00 
*ภาษีสรรพสามิตรวมอยู่ในราคาขาย   ** แบ่งระดับและราคาขายปลีกเฉลี่ยตาม TaXSIM Model 
 หมายเหต ุ (I) คือ Import หรือบุหรี่นําเข้า และ (D) คือ Domestic หรือบุหร่ีทีผ่ลติในประเทศ  
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ตารางที่ 5.4 การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกบุหรี่ซกิาแรตและภาระภาษีสรรพสามิต 
 

อัตราภาษีร้อยละ 85 อัตราภาษีร้อยละ 87 การเปลี่ยนแปลงหลังการปรบัขึน้อัตราภาษี 

ยาสูบ 
ราคา 

ขายปลกี 

ภาระภาษี
สรรพสามติต่อ
ราคาขายปลีก 

(%) 

ภาระภาษีทั้งหมด 
ต่อราคาขายปลกี 

(%) 

ราคา 
ขายปลกี 

ภาระภาษี
สรรพสามติต่อ
ราคาขายปลีก 

(%) 

ภาระภาษี
ทั้งหมด 
ต่อราคา 

ขายปลกี (%) 

การ
เปลี่ยนแปลง
ราคาขายปลีก 

(%) 

การเปลี่ยนแปลง
ภาระภาษี
สรรพสามติ  

(%) 

การเปลี่ยนแปลง 
ภาระภาษี
ทั้งหมด  
(%) 

ระดับสูง (Premium Price) 
Mind Seven 90 52.92 56.84 95 59.21 63.24 5.56 6.29 6.40 
Marlboro 80 54.97 59.22 90 57.70 61.79 12.50 2.74 2.57 
ระดับกลาง (Medium Price) 
LM 58 57.45 62.67 66 59.62 64.53 13.79 2.17 1.86 
กรุงทอง 90 58 58.42 63.68 65 61.57 66.58 12.07 3.14 2.91 
กรองทิพย์ 90 58 58.42 63.68 65 61.57 66.58 12.07 3.14 2.91 
สายฝน 90 58 58.42 63.68 65 61.57 66.58 12.07 3.14 2.91 
สามิต 90 58 58.42 63.68 65 61.57 66.58 12.07 3.14 2.91 
รอแยล สแตนดาร์ด 90 58 58.42 63.68 65 61.57 66.58 12.07 3.14 2.91 
กรุงทอง 33 52 56.58 62.14 59 58.89 64.11 13.46 2.31 1.97 
ระดับล่าง (Low Price) 
WONDER 42 51.17 57.39 48 52.88 58.61 14.29 1.71 1.21 
SHOOT 37 50.07 56.85 37 59.14 66.24 0.00 9.06 9.38 
เกล็ดทอง 33 37 49.88 56.65 42 51.90 58.14 13.51 2.02 1.49 
พระจันทร์ 33 37 49.88 56.65 42 51.90 58.14 13.51 2.02 1.49 
BREAK 36 37.78 44.27 37 54.05 60.97 2.78 16.28 16.71 
SMS 30 51.38 59.38 38 52.63 59.37 26.67 1.25 -0.01 
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อัตราภาษีร้อยละ 85 อัตราภาษีร้อยละ 87 การเปลี่ยนแปลงหลังการปรบัขึน้อัตราภาษี 

ยาสูบ 
ราคา 

ขายปลกี 

ภาระภาษี
สรรพสามติต่อ
ราคาขายปลีก 

(%) 

ภาระภาษีทั้งหมด 
ต่อราคาขายปลกี 

(%) 

ราคา 
ขายปลกี 

ภาระภาษี
สรรพสามติต่อ
ราคาขายปลีก 

(%) 

ภาระภาษี
ทั้งหมด 
ต่อราคา 

ขายปลกี (%) 

การ
เปลี่ยนแปลง
ราคาขายปลีก 

(%) 

การเปลี่ยนแปลง
ภาระภาษี
สรรพสามติ  

(%) 

การเปลี่ยนแปลง 
ภาระภาษี
ทั้งหมด  
(%) 

รสอเมริกัน 
SMS 
รสเมนทอล 

30 52.89 60.94 38 52.63 59.37 26.67 -0.26 -1.57 

เฉลี่ย 51.19 53.57 59.46 57.31 57.40 62.96 12.69 3.83 3.50 
หมายเหต:ุ ภาษีทั้งหมด หมายถึง ภาษีสรรพสามิต + เงินจัดสรรให้ สสส. + เงินจัดสรรให้ TPBS + ภาษีบํารุงท้องถิ่น
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ผลจากตารางที่ 5.4 แสดงให้เห็นว่า การปรับข้ึนอตัราภาษีสรรพสามติบุหร่ีซิกาแรตจากเดิมรอ้ยละ 85     
เป็นร้อยละ 87 ส่งผลให้ราคาขายปลีกบุหรี่ซกิาแรตเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12.69 สรุปสาระสาํคัญได ้ดังน้ี 

 ย่ีห้อบุหร่ีซกิาแรตท่ีมีการปรับราคาขึ้นสูงท่ีสุด คือ SMS (ของโรงงานยาสูบ) ได้ปรับเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
26.67 จากเดมิขายปลีกซองละ 30 บาทเพ่ิมเป็นซองละ 38 บาท  

 ย่ีหอ้บุหร่ีซกิาแรตท่ีไม่มีการปรับราคาเพ่ิม คือ SHOOT ราคาขายปลีกอยู่ทีซ่องละ 37 เท่าเดมิ  
 สําหรับภาระภาษีสรรพสามิตพบว่า บุหรีซ่ิกาแรตระดับกลางมีภาระภาษีสรรพสามติตอ่ราคาขายปลีก

สูงสุด โดยกอ่นปรับข้ึนอตัราภาษีมีภาระภาษีสรรพสามิตเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 63 หลังปรับข้ึนอตัราภาษีสรรพสามติ
แล้วภาระภาษสีรรพสามติเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 66 โดยภาระภาษีสรรพามติเฉล่ียรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.83  

 การปรับข้ึนอตัราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซกิาแรตในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้ผลติส่วนใหญ่ผลักภาระภาษี
ให้แก่ผู้บริโภค ยกเว้นเพียง 3 ย่ีห้อ ท่ีผูผ้ลติรบัภาระไว้เอง ได้แก ่Mind Seven SHOOT และ BREAK ซึง่เห็นได้    
จากสัดส่วนราคาขายปลีกที่เพ่ิมข้ึนน้อยกวา่สัดส่วนภาระภาษีต่อราคาขายปลีกที่เพ่ิมข้ึน  

 

ตารางที่ 5.5 บุหร่ีซกิาแรตยี่ห้อใหม่ทีไ่ม่มีในการประเมินราคาใน TaXSIM Model 
 

 ยี่ห้อ นําเข้า/ผลิตในประเทศ ราคา (ต่อซอง) 
1 Gold แดง/เขียว ผลติในประเทศ 35 
2 ESSE นําเข้า 75 
3 SKY นําเข้า 35 
4 Astro Premium นําเข้า 35 
5 ISCORE นําเข้า 35 
6 Rodeo นําเข้า 30 
7 NINE นําเข้า 30 
8 X2 นําเข้า 33 
9 Bonus นําเข้า 30 – 35 
10 Dark Bull นําเข้า 25 
11 Euro นําเข้า 30 

 

นอกจากนี้ จากการส่งแบบสอบถามไปยังรา้นค้าขายปลีก ขายส่ง และลงพ้ืนที่สํารวจราคายาสูบทั้ง 4 ภาค 
ได้พบบุหร่ีซิกาแรตยี่ห้อใหม่ๆ  จํานวน 13 ย่ีห้อ นอกเหนือจากย่ีห้อทีใ่ชใ้นการประเมิน TaXSIM Model ดังน้ัน บุหรีซ่ิ
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กาแรตยี่ห้อใหม่ดังกล่าวจึงไมส่ามารถนํามาวิเคราะห์ได้ว่าการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตยาสูบเมือ่เดอืนสิงหาคม 2555 มี
ผลกระทบต่อราคาบุหรี่ซิการแรตย่ีห้อใหม่หรือไม่ ทั้งน้ี บุหร่ีซิกาแรตย่ีห้อใหม่ท่ีระบุในตารางที่ 5.5 ส่วนใหญ่ 
วางจําหน่ายเฉพาะในจังหวัดสงขลา ไดแ้ก่ GOAL Rodeo NINE X2 และ Dark Bull    
 

 
5.2.2 ยาเส้น 

      จากการรวบรวมราคาขายปลีกยาเส้นที่ได้จากการลงพ้ืนที่สํารวจทั้ง 5 ภาค ราคาส่วนใหญจ่ําหน่าย ที่ 
5 บาทต่อซอง โดยมีนํ้าหนักซองละ 15 กรัม หรือราคา 10 บาท ต่อซอง โดยมีนํ้าหนักซองละ 30 กรัม ยกเว้นจังหวัด
ระยองท่ีมียาเส้น 2 ย่ีห้อ ได้แก่ หญิงชรา และเรือบินดาว ที่มีราคา 6 และ 7 บาท ตามลําดับ โดยมีนํ้าหนัก  ซองละ 15 
กรัม เน่ืองจากยี่ห้อหญิงชราและเรือบินดาว มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องสวยงามกว่าย่ีห้ออื่นๆ ที่เป็นเพียง  ซองพลาสติกใส 
ทั้งน้ี เมื่อนําราคาขายปลีกยาเส้นเดิม เมื่อปี 2554 ก่อนการปรับข้ึนอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ  
มาเปรียบเทียบกับราคาขายปลีกยาเส้นปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ราคาขายปลีกยาเส้นยังคงท่ีที่ 5 บาทต่อซอง แต่มี
ข้อสังเกตว่า นํ้าหนักต่อซองของยาเส้นได้ลดลงจากเดิมก่อนการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตยาสูบ ปี 2555 ซึ่งเดิมขาย 
ยาเส้นทั้ง 2 พันธ์ุ ซองละ 5 บาท แต่มีนํ้าหนัก 20 กรัมต่อซอง ปัจจุบันราคาขายปลีกเท่าเดิมที่ 5 บาท แต่ปริมาณ
นํ้าหนักต่อซองได้ลดลงเหลือเพียง 15 กรัม 

 

ตารางที่ 5.6 การประมาณการราคายาเสน้ของ TaXSIM Model เปรียบเทียบกับราคายาเส้นขายปลกีในปัจจุบัน 
  จากการลงพื้นที่สํารวจ 

 

ยาเส้น 
TaXSIM Model ราคาขายปลีกในปัจจุบนัจาก 

การลงพื้นท่ีสาํรวจ 
 

ราคาก่อนปรบัขึ้น 
(ก่อน ส.ค. 2555) 

ราคาที่ TaXSIM Model 
ประเมิน 

พันธุ์ต่างประเทศ 5 5.20 5 
พันธุ์พ้ืนเมือง 5 5 5 

 

5.3  การวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคาบุหร่ีซกิาแรตและยาเสน้ต่ออัตราภาษีที่ปรับเพิ่มขึ้น 
 

5.3.1 บุหร่ีซิกาแรต 
 ผลจากการเปรียบเทยีบราคาบุหรี่ซิกาแรตตามตารางที่ 5.3 ข้างต้น สามารถสรุปและวิเคราะห์ได ้ดังน้ี               
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 (1) ราคาบุหรีซ่ิกาแรตส่วนใหญ่มีการปรับราคาเพ่ิมข้ึนหลังจากมีการปรับเพ่ิมภาษีสรรพสามิตยาสูบ
และราคาที่ปรับเพ่ิมขึ้นมีความใกล้คียงกับการประเมิน TaXSIM Model  

 (2) ทั้งน้ี มีบุหรี่ซิกาแรต 2 รายการ ได้แก่ Mild Seven และ Break เป็นบุหรี่นําเข้าที่มีการปรับข้ึน
ราคาขายปลีก แต่ไม่ได้ปรับราคาขึ้นเท่ากับการประเมินของ TaXSIM Model ซึ่งการปรับข้ึนราคาขายปลีกที่น้อยกว่า
คาดการณ์ที่จะเป็นของบุหรี่ซกิาแรตทั้ง 2 ย่ีห้อดังกล่าว เป็นไปตามทฤษฎีการผลักภาระภาษีไปข้างหลัง (Backward 
Shifting) โดยผู้ผลติ Mild Seven และ Break ได้ผลักภาระไปยังปัจจัยในการผลิตอื่นๆ อาทิ การลดค่าจ้างแรงงาน 
หรือลดราคาวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิต เป็นตน้ แทนที่จะผลกัภาระไปให้ผูบ้ริโภค เพ่ือให้สินค้าตนเองยังสามารถแข่งขัน
ในตลาดได ้

 (3) บุหรี่ซิกาแรตย่ีหอ้ Shoot เป็นบุหรี่ที่ผลติในประเทศของโรงงานยาสูบ ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวที่ไม่มี    
การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลกี กล่าวคือ ยังคงราคาขายปลีกเท่าเดิมที่กําหนดไว้ก่อนมีการปรับเพ่ิมอตัราภาษีสรรพสามติ
ยาสูบ ซึ่งบุหร่ีซิกาแรตย่ีหอ้ดงักล่าวเป็นสินค้าระดับล่างและการคงราคาขายปลีกดังกลา่วเป็นการดําเนินการเช่นเดียวกับ 
(2) ข้างต้น กล่าวคือ การผลักภาระภาษีไปข้างหลัง (Backward Shifting) ซึ่งผู้ผลิต Shoot ได้ผลักภาระไปยังปัจจัย   
ในการผลิตอื่นๆ อาทิ การลดค่าจ้างแรงงาน หรอืลดราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น แทนที่จะผลักภาระไปให้
ผู้บริโภค ซึ่งการผลักภาระภาษีไปข้างหลังของ Shoot มากกว่าข้อ (2) จึงทําให้สินค้า Shoot ยังสามารถคงราคา
เท่ากับก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบเพ่ือรักษาส่วนแบ่งในตลาด 
 

5.3.2 ยาเสน้ 
     สําหรับการวิเคราะห์ราคาขายปลีกยาเส้นน้ัน สรุปได ้ดังน้ี 
     (1) การปรบัข้ึนภาษียาเสน้ไม่ได้มผีลกระทบตอ่ราคายาเส้น เน่ืองจากราคายาเส้นไม่มกีารเปลี่ยนแปลง

หลังการปรับข้ึนภาษี โดยคงราคาเท่าเดิมในราคา 5 บาทตอ่ซอง แตล่ดปริมาณนํ้าหนักตอ่ซองลงจากเดิมมีนํ้าหนักซอง
ละ 20 กรมั เหลือ 15 กรัม 

     (2) ราคาขายปลีกยาเส้นทั้งพันธ์ุต่างประเทศและพันธ์ุพ้ืนเมืองยังคงราคาเดิมถึงแมม้ีการปรับข้ึน
อตัราภาษีสรรพสามิตยาเส้นเฉพาะพันธุ์ต่างประเทศน้ัน อาจมีสาเหตุเพราะหากยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศปรับราคา 
ขายปลีกสูงขึ้นจะส่งผลให้ไมส่ามารถแข่งขันกับยาเส้นพันธุ์พ้ืนเมืองได้ จึงคงราคาขายปลีกเท่าเดิมโดยผู้ประกอบการ
ยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศได้ผลกัภาระภาษีไปข้างหลัง (Backward Shifting) โดยการปรับลดปริมาณยาเส้นที่จําหน่าย
จาก 20 กรัมตอ่ซอง เหลือ 15 กรัมตอ่ซอง เพ่ือคงราคาจําหน่ายไว้เท่าเดิม 
 

5.3.3 ข้อจํากดั 
     การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกเมื่อมกีารเปล่ียนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิต

คณะผู้วิจัยมีข้อจํากัดของข้อมูลราคาหน้าโรงอุตสาหกรรมหรือ C.I.F. หลังการเปลี่ยนแปลงอตัราภาษี จึงตอ้งใช้



58 

 

สมมติฐานว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหน้าโรงอตุสาหกรรมหรือ C.I.F. โดยเปล่ียนแปลงเฉพาะอัตราภาษีสรรพสามิต
เท่าน้ัน ดังน้ัน หากราคาขายปลีกของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับข้ึนอัตราภาษีตาม 
TaXSIM Model อาจด้วยเหตุผลด้านการตลาดของผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้า ในกรณีที่มี margin ของ
ผู้ประกอบการหรือผู้นําเข้ามากพอในการรบัภาระภาษีส่วนต่างรวมทั้งกลยุทธ์ในการปรบัเปล่ียนปริมาณหรือลกัษณะ
ของผลติภัณฑ์ให้มีราคาต้นทุนที่ลดลงเพื่อรกัษาส่วนแบ่งในตลาด 
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บทที่ 6 
บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 
 

ผลจากการสํารวจราคาขายปลีกยาสูบท้ัง 3 วิธีของโครงการน้ี สามารถสรุปได ้ดังน้ี 
 

(1) หลังการปรับขึ้นอตัราภาษีสรรพสามติยาสูบ เมือ่วันที่ 22 สิงหาคม 2555 บุหรีซ่ิกาแรตส่วนใหญ ่   ได้
ปรับราคาขายปลีกข้ึนใกล้เคียงหรือสูงกว่าการคาดการณร์าคาขายปลีกบุหร่ีซิกาแรตของ TaXSIM Model ซึ่งเป็น  
การผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภค (Forward Shifting) อย่างไรก็ดี มีเพียงบางยี่ห้อท่ีปรับราคาขายปลีกต่ํากว่า       
การคาดการณ์ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตของ TaXSIM Model หรือยังคงราคาขายปลีกเท่าเดิมก่อนปรับอัตราภาษี
สรรพสามติยาสูบ ซึ่งการปรบัข้ึนราคาขายปลีกที่ต่ํากว่าการคาดการณ์ของ TaXSIM Model หรือคงราคาขายปลีก 
เท่าเดิมเป็นการผลักภาระภาษีไปข้างหลัง (Backward Shifting) โดยผูผ้ลิตผลักภาระไปยังปัจจัยในการผลิตอื่นๆ  
อาทิ การลดคา่จ้างแรงงาน หรือลดราคาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นตน้ แทนที่จะผลกัภาระไปให้ผูบ้ริโภค เพ่ือให้
สินค้าตนเองยังสามารถแข่งขนัในตลาดได ้

 

(2) การปรับข้ึนอัตราภาษียาเส้นไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาขายปลีกยาเส้น เน่ืองจากการปรับข้ึนอัตราภาษี   
ยาเส้นปรับข้ึนเฉพาะยาเส้นพันธ์ุต่างประเทศ แต่พันธุ์พ้ืนเมืองยังคงได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษียาเส้น ดังน้ัน เมื่อมี
การปรับข้ึนภาษียาเส้น ยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศยังคงราคาขายปลีกเท่าเดิมเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับพันธุ์พ้ืนเมืองที่ไม่มี
ต้นทุนที่สูงข้ึน การดําเนินการของผู้ประกอบการยาเส้นพันธุ์ต่างประเทศเป็นการผลักภาระภาษีไปข้างหลัง (Backward 
Shifting) โดยผู้ผลิตเป็นผู้รับภาระภาษีเอง อย่างไรก็ดี ผลกระทบที่เกิดข้ึนหลังการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตยาสูบกับ
สินค้ายาเส้นทั้ง 2 พันธ์ุ กล่าวคือ การลดปริมาณนํ้าหนักยาเส้นต่อซองลงจากเดิมจะมีนํ้าหนัก 20 กรัมต่อซอง เหลือ
เพียง 15 กรัมต่อซองในปัจจุบัน 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
  

การดําเนินการโครงการการสาํรวจราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นในประเทศไทยทําให้สามารถ
ติดตามผลอย่างแท้จริงได้ว่า หลังการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตยาสูบเมือ่เดอืนสิงหาคม 2555 ได้มีการปรับข้ึนหรือ 
คงเดิมของราคาสินค้าดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
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(1) ภาพรวม 
       ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบในการสาํรวจราคาบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง      

อย่างน้อยปีละคร้ังหรือเมือ่มกีารเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากปจัจุบันไม่มีประกาศกรมสรรพสามิตในการกาํหนดราคายาสูบ
ในประเทศ ดังน้ัน การลงพ้ืนที่สํารวจราคาจากร้านค้าต่างๆ จะทําให้สามารถติดตามราคาที่แท้จริงของสินค้าดังกลา่ว
ได้ซึ่งจะมผีลเกีย่วข้องกับอตัราเงินเฟ้อของสนิค้าดังกล่าวดว้ยเช่นกัน ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่า กรมสรรพสามิตที่เป็น
หน่วยงานกํากับและดแูลด้านการผลติและจําหน่ายยาสูบสามารถดําเนินการได้โดย 1) มอบหมายเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ
เอง หรือ 2) จดัจ้างหน่วยงานภายนอกสํารวจแทน 

การสํารวจราคาท่ีแท้จริงของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับกรมสรรพสามิตใน       
การนํามาใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการปรับปรุงภาษีสรรพสามิตยาสูบในอนาคตได ้เช่น เมือ่พิจารณานําราคาขายปลีก
แนะนํา (Suggested Retail Price) มาเป็นฐานในการคํานวณภาษีสรรพสามิต 
 

(2) บุหรี่ซิกาแรต 
       ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนมาใช้ราคาขายปลีกแนะนํา (Suggested Retail Price) เป็นฐานใน 

การคํานวณภาษี เห็นว่า สามารถใช้อตัราเฉลี่ยของภาระภาษีสรรพสามิตตอ่ราคาขายปลีกมาเป็นเกณฑ์ในการกําหนด
อตัราภาษีข้ันต่าํได้ 
 

(3) ยาเส้น 
       อัตราภาษีสรรพสามิตยาเส้นยังมีความแตกต่างและชอ่งว่างมากระหว่างพันธ์ุต่างประเทศและพันธ์ุ

พ้ืนเมืองที่ไดร้บัการยกเว้นการจัดเก็บภาษี ดังน้ัน จึงเห็นว่าหากมีการพิจารณาปรับข้ึนอตัราภาษีสรรพสามิตยาเส้น  
ในอนาคตควรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาเสน้พันธุ์พ้ืนเมืองให้เท่ากับยาเสน้ทั่วไปด้วย                                                          
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